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INTRODUCIÓN
Menos calidade, menos oferta laboral, menos medios para desenvolver o traballo. A crise
escribeennegativosobreoscadernosdosxornalistasgalegos.Menosoportunidades,menos
salario,menosmediosdecomunicación,apesardoaireesperanzadorquesupoñíaniniciativas
novas,comoXornaldeGaliciaouVTelevisión.

O Informe sobre a situación dos xornalistas galegos e o impacto da crise no sector reflicte o
impacto desa tendencia na análise das estatísticas oficiais e nas respostas dos informadores
galegos:dosquelevananosedosqueacabandeincorporarse,dosqueseasocianedosque
crenqueserlibreimplicadesvincularsetaméndeasociaciónsprofesionais,dosqueestánno
paro,dosquesócheganácasaconmenosde600eurosedosquenunhanóminacuadriplican
esacantidade.

O Informe 2011 quere reflectir a visión conxunta dos dous grupos de profesionais máis
numerososnoxornalismogalego:oscolexiadosnoCPXGeoslicenciadospolaUSC.Aolongo
de oito capítulos revísase un panorama que vai do global ao local, do alleo ao propio; que
revisa os feitos que delatan as feridas da crise na pel do xornalismo galego. E que busca a
análisedosexpertoseaopinióndosquecadadíafandeinformarunmododevivir,incluso
paraosqueteñendifícilconvertelonunmododegañaravida.

OsdatosdoIGEfalande400xornalistasparadosafinaisdemes.Entreoscolexiados,acrise
deixaunaumentodascifrasdedesempregoquesetriplicaenrelacióna2002,aopasardun
3,96%aun9,87%naactualidade.OslicenciadosenXornalismopolaUSCformanafornadade
novos informadores máis numerosa dos medios galegos. Para os que comezan o paro
duplicouse na última década: do 15,2% en 2002 pasouse ao 32% en 2011. A maioría dos
licenciadosaseguranqueacrisellesafectaporquehaimenosoportunidadesdetraballoeque
estas son en condicións máis precarias. Na súa maioría afirman que acceden ao mercado
laboral a través das prácticas que complementan a súa formación universitaria en medios
galegos ou con sede en Galicia e ás que acceden cada ano máis dun cento de estudantes
universitarios.

Nosúltimosdezanoslicenciáronsecase1.000novosxornalistasnestepaís.Licénciansepero
nonsecolexian.Certoéquenintodososquetraballanenmediossonlicenciadosnintodosos
licenciados estudaron en Galicia, pero non é menos certo que a suma de colexiados e
licenciados en Xornalismo pola USC son o universo máis aproximado ao conxunto de
xornalistas de Galicia, xa que non hai referencias censais globais nas bases documentais de
ningúnorganismopúbliconindeningunhaasociaciónprofesional.
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Esta nova investigación promovida polo CPXG con financiamento da Dirección Xeral de
Relacións Laborais da Xunta de Galicia e desenvolvida desde a Facultade de Ciencias de
Comunicación da USC pretende revisar todos os apartados sinalados: o que din os estudos
nacionais e internacionais sobre a crise no xornalismo, o que sinalan as cifras oficiais, o que
pensanoscolexiados,oquedinoslicenciadospolauniversidadegalegaeoquepensanambos
os dous conxuntamente; o que opinan os expertos que teñen baixo a súa responsabilidade
dirixir a actividade profesional, a formación, a sindicación ou a colexiación dos profesionais
galegos.

Taménserevisanosprincipiasfeitosqueocorreronnoxornalismogalegodo2008ao2010e
que,condespedimentosdetraballadoresepechesdemedios,deixanmarcasprofundasnunha
profesiónquesiguereivindicándosenunpanoramaqueconvidaáreflexiónprofundasobreo
mododeexercereascondiciónsnasqueseexerceoxornalismo.
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1. O TRABALLO DE INVESTIGAR O XORNALISMO
¿COMO SE FIXO O INFORME?

1.Otraballodeinvestigar:¿Comosefixooinforme?

O Informe sobre a situación dos xornalistas galegos e o impacto da crise no sector
estuda as condicións laborais, ambientais e sociais en que os xornalistas galegos
desenvolven o seu labor cotián. O ámbito de estudo abrangue todos os homes e
mulleres adscritos ao Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) e tamén
todososlicenciadosnosúltimosdezanospolaFacultadedeCienciasdaComunicación
da Universidade de Santiago de Compostela (USC), a única do Sistema Universitario
Galego que imparte a case extinguida Licenciatura en Xornalismo e o actual Graoen
Xornalismo.

OInformecompleméntansecoarecadacióndedatosoficiaissobreasituaciónlaboral
dosxornalistasenEspañaeenGaliciaduranteoperíodo20082010.Fixéronse,amais,
entrevistas en paralelo con representantes dos comités de empresa dos principais
mediosdecomunicaciónenGaliciacomesmopropósitodequevalorasenasituación
dostraballadoresnosrespectivosmedios. 

Por outra parte, o presente Informe inclúe tamén unha recompilación dos feitos
noticiososrelacionadoscoaprofesiónxornalísticaacontecidosduranteoperíodo2009
2010xuntocunhaescolmaelaboradapolopropioColexiodeasuntosnosqueestetivo
participación directa. Como escenario de tratamento global de todos os datos
recadados, convocouse un grupo de discusión con directivos de medios de
comunicación,sindicatoserepresentantesdaFacultadedeCienciasdaComunicación
da USC e do propio CPXG para analizar en conxunto a situación da profesión
xornalística.

Comoúltimaparte,inclúeseunapartadodeanálisedasprácticasqueosestudantesde
Comunicación de Galicia realizaron nos cursos 20082009 e 20092010, tanto das
concertadas nas propias universidades como a través da Fundación Empresa
Universidade Galega (FEUGA), así como un exame dos convenios para o exercicio da
profesiónquerexenendiferentesmediosgalegos.
O obxectivo principal deste Informe é, pois, o estudo estatístico da situación laboral
dosmembrosdoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia(CPXG)edoslicenciados
en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) durante os dez
últimosanos.

Encantoaosobxectivosespecíficosdoestudo,distinguimososseguintes:
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a) Indagación acerca das condicións laborais nas que o xornalista desenvolve o seu
traballo,édicir,otipodecontratoqueposúe,ashorasquetraballa,aremuneración
económicaquerecibe,amaneiraenqueatopoutraballoeasvecesqueoperdeunos
últimoscincoanos.

b) Análisedarepercusióndacriseeconómicaduranteosdousúltimosanos(20092010)
naempresadetraballo,atendendoáreducióndesalarios,expedientesderegulación
de emprego (ERE), redución de recursos e materiais, e incidencia sobre a calidade
produtivaesobreavidapersoaldoprofesional.

c) Estudo das tarefas e funcións desenvolvidas polo xornalista no seu día a día, isto é,
investigación sobre as rutinas e hábitos de traballo, así como dos mecanismos de
obtención de información, uso e dominio das novas tecnoloxías no proceso de
producióninformativaecontactocoasfontes.

d) Avaliación do nivel de satisfacción manifestado polos xornalistas en función da
actividade desenvolvida, do salario recibido, do recoñecemento profesional, dos
medios facilitados para o exercicio diario, das doenzas derivadas do traballo e, en
xeral,dascondiciónslaborais.

e) CualificacióndosservizosecoberturasofrecidospoloCPXGencantoaasesoramento
xurídico e profesional, cursos de formación, defensa da deontoloxía, vantaxes para
colexiadose,endefinitiva,aacciónenxeral.


As ferramentas de investigación empregadas para a consecución dos obxectivos
anteriores responden a unha combinación de técnicas de carácter cualitativo e
cuantitativo.Acombinacióndestesdoustiposdetécnicasimplicaqueainvestigación
se desenvolvese baixo o que se denomina triangulación metodolóxica, que supón a
utilización destes dous tipos de técnicas nunha mesma investigación para gañar en
rigorosidadecientíficaecalidadeinvestigadora.Édicir,acombinacióndetécnicasde
talante cuantitativo e cualitativo nunca desmerece unha a favor doutra, senón que
sempresecomplementanereforzan.




Neste sentido, a primeira das técnicas empregadas foi unha enquisa de respostas
pechadasqueseenviouatodososcolexiados.Traballousesobreunmodelopregunta
resposta,dediferencialsemánticoeescalastipoLikert.Esteúltimotipodeescalaséun
modelo psicométrico comunmente empregado en cuestionarios que permite
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especificar o nivel de acordo ou desacordo que o entrevistado ten acerca dun
determinadoítem.
A enquisa estaba composta por 111 cuestións que se estruturaron en sete grandes
apartados:
1) Localización e identificación do traballo desenvolvido e das condicións en que se
produce.
2) Repercusióndacriseeconómicanoperíodo20092010.
3) Tarefasefunciónsduranteaxornadalaboral.
4) Contactocoasfontes.
5) UtilizacióndeInternetnotraballoenavidapersoal.
6) Niveldesatisfacciónpersoal.
7) ActividadedoCPXG.


Tras a preparación do mailing correspondente, procedeuse ao envío da enquisa por
correoelectrónicomediantehipervínculoaoscolexiados.Oenvíorealizouseo14de
marzode2011e,comprobadaabaixacontestación,foirecordadoásemanaseguinte,
o21demarzo,aíndaqueoderradeirorecordatorioserealizouoluns11deabril.Non
entanto,ainsuficiencianasrespostasobrigouaentrevistarporteléfonoboapartedo
universo,demaneiraqueentotalsecontactoucon879colexiadosaomenosnalgunha
ocasión.Aschamadascomezaronarealizarseo26demarzoporunequipocomposto
detresinvestigadoresquetraballaronenquendascontinuadasdesdeas10horasata
as18horas.

O primeiro problema que se lle presentou ao equipo investigador foi a inexactitude
dos datos de rexistro que figuraban na base do CPXG, posto que do total de 1.086
colexiadosexistían38queprocedíadescontardouniverso:unfinara,tresdéransede
baixa no Colexio e outros 34 xa estaban xubilados. Deste xeito, o universo real do
estudoestaríacompostode1.048colexiados.

879 colexiados foron contactados dalgunha maneira –por teléfono, por correo
electrónico ou por ambos os dous medios, aínda que 36 negáronse abertamente a
responder a enquisa e outros 15 afirmaron que non exercían a profesión. Existen,
doutra banda, 168 colexiados cos que non se puido contactar, 82 porque non
respondíanaschamadasninosmailse86porqueningúndosdatosdecontactoque
posúeoCPXGerareal.
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Asíascousas,dos879contactos,ototaldeentrevistasvalidadasascendea395,das
cales 234 se realizaron por teléfono e 161 por correo electrónico. Se o total de
colexiados é N=1.048 e a mostra conseguida é de 395 xornalistas (n=395), cun
intervalo de confianza do 95%, a marxe de erro sitúase pouco por riba do 3,9%. A
seguintetáboareflicteestesdatos:

FICHATÉCNICAESTUDOColexiados
Universo
1.048
Técnicautilizada
Entrevistaderespostaspechadas
(incorporaescalastipoLikert)
Mediostécnicosde
Teléfono(sistemaCATI)1
realización
Correoelectrónico
Datarecollidadatos
Marzoaxuño2011
Dataprocesamento
Xuñoaxullo2011
resultados
Tratamentodatos
RecollaensistemaGoogleDocsetratamentoestatístico
SPSS
Métodoselección
RexistrodoCPXG
Universofull
Contactados
879
(mail,teléfonoouambos) 51non
36negáronsearesponder
quixeron
15nonexercenaprofesión
responden
Noncontactados
168
82misssing(nonrespondenteléfono
ninmail)
86figurancondatosdecontacto
erróneos
Marxedeerro
3,9%
Intervalodeconfianza
95%
RESPOSTASVÁLIDAS
395

A segunda das técnicas empregadas foi de novo unha enquisa de respostas
maioritariamente pechadas que se enviou a todos os licenciados en Xornalismo das
dez últimas promocións pola Universidade de Santiago de Compostela, con
independenciadequeestivesenounoncolexiados.Igualquenocasodoscolexiados,a
base estruturouse en función dun sistema de preguntaresposta con abundancia de
cuestiónsquefundamentabanarespostanosistemadeLikert.


1

Computer Aided Telephone Interwing: sistema comunmente empregado nas enquisas mediante o que o
entrevistadorvailendoocuestionarioporteléfonoaoentrevistado,aotempoqueapuntaasrespostasnunhabase
telemáticaparaoseuposteriortratamentoinformático.
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Neste caso o número de preguntas elevouse a 122 porque, á parte dos obxectivos
compartidos coa enquisa aos colexiados, inquiriuse acerca dos motivos para non
colexiarseoufacelonunfuturopróximoesobreabuscadoprimeiroemprego,dadaa
novaidadedosentrevistados.

Establecemos para a realización fixación de cotas, de xeito que entrevistamos o
29,30%daslicenciadaseo25,89%doslicenciadosnaúltimadécada.Acanledeenvío
empregadaenprimeirainstanciafoiocorreoelectrónicoconhipervínculoaosoporte
telemáticodaenquisa.

Contabamoscununiversode968licenciados(N=968).Amostraconseguidaéde278
(n=276)cunintervalodeconfianzado95%eunhamarxedeerrodo5%.

FICHATÉCNICAESTUDOLicenciadosenPeriodismoporlaUSC:20012010
Universo
968
Técnicautilizada
Entrevistaderespuestascerradas
(incorporaescalastipoLikert)
Mediostécnicosde
Teléfono(sistemaCATI)
realización
Correoelectrónico
Recollidadedatos
Xuño2011
Procesamientoresultados Xullo2011
Tratamentodatos
RecollaensistemaGoogleDocsetratamentoestatístico
SPSS
Métodoselección
10últimaspromociónsdeXornalismodaUSC
Universofull
Contactados
728
(mail,teléfonooambos)
Marxedeerro
5%
Intervalodeconfianza
95%
RESPUESTASVÁLIDAS
278

Osdatosdeambasasdúastipoloxíasdeentrevistasforonrecollidosenbasesdedatos
en soporte informático que permitiron o posterior traballo cos mesmos e o seu
tratamentoestatísticomedianteoprogramaSPSS.

Para a elaboración da terceira parte do informe, a referida á situación laboral dos
xornalistas en Galicia, procedeuse á suma da mostra de colexiados coa mostra de
licenciados.Asmostrasnonseduplican,postoquesóo6%doslicenciadosnaUSCnos
dez últimos anos están colexiados, polo que se obtén unha mostra conxunta de 673
suxeitos,queásúavezérepresentativadocensototaldexornalistasgalegos:
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FICHATÉCNICAESTUDOXornalistas
Universo
1.958
Técnicautilizada
Entrevistaderespostaspechadas
(incorporaescalastipoLikert)
Mediostécnicosde
Teléfono(sistemaCATI)
realización
Correoelectrónico
Datarecollidadatos
Marzoaxuño2011
Dataprocesamento
Xullo2011
resultados
Tratamentodatos
RecollaensistemaGoogleDocsetratamentoestatístico
SPSS
Métodoselección
RexistrodoCPXG+
10últimaspromociónsdeXornalismodaUSC
Contactados

(mail,teléfonoouambos) 1758
Marxedeerro
3,1%
Intervalodeconfianza
95%
RESPOSTASVÁLIDAS
673

Ademaisrealizamosunhaaproximaciónaoobxectodeestudodesdeunhaperspectiva
exploradoradeindagaciónerevisióndebasesdedatosxacientificamentevaloradas.
O obxectivo foi recadar documentación sobre a situación laboral dos xornalistas nos
niveis español e galego no período 20082010. Esta documentación procede dos
organismos oficiais que se ocupan da elaboración de informes e estatísticas,
fundamentalmente, o Instituto Galego de Estatística, o Instituto Galego das
CualificaciónseoInstitutoNacionaldeEstatística.

Os datos permiten analizar a evolución do mercado laboral español e galego, por
grupos de idade, por xénero e por sectores de actividade. As magnitudes deben ser
comparadascoasdeanosanteriores,especialmentecoasde2007,xaquecabeprever
queasituaciónempeoraraparaocolectivoprofesionaldosxornalistas.Grazasaestes
datoselaboramosunmarcodereferenciaquenospermitiudeducircomoevolucionou
asituacióneenquegrao.

Solicitáronse datos de interese ao Instituto Nacional de Estatística para a análise das
magnitudes relacionadas co sector periodístico. Neste senso, atopouse a seguinte
dificultade:aprofesiónxornalísticatenuncódigodecatrodíxitos,enconcreto2511,
mentresqueaClasificaciónNacionaldeOcupacións(CNO94)clasificacontresdíxitos
e, polo tanto, habería que filtrar os datos segundo a categoría previa que é a 251:
Escritoresyartistasdelacreaciónodelainterpretación.Istosupónqueaadecuación
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dosdatosnonsexarigorosa,tendoencontaqueoutrosmoitosprofesionaiseartistas,
tales como escultores, pintores, cantantes, etc. entrarían a formar parte desas
magnitudes.

Poriso,optamosporfaceruncruzamentoentreacategoríadaCNO94eaCNAE93
con empresas correspondentes aos seguintes códigos: (a) 921: Actividades
cinematográficasedevídeo;(b)922:Actividadesderadioetelevisión;(c)581:Edición
de libros, periódicos e outras actividades editoriais; (d) 582: Edición de programas
informativos; (e) 591: Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de
televisión;(f)60:Actividadesdeprogramacióneemisiónderadioetelevisión;(g)63:
Servizos de información. A partir de aquí buscouse un filtrado de datos tamén por
comunidadesautónomas,paraconseguiraquelesmáisaxeitadosárealidadegalega.

Ápartedasentrevistas,outratécnicaempregadanodesenvolvementodoestudofoia
recolecciónenhemerotecadasinformaciónspublicadasacercadefeitosrelacionados
co sector en xeral e cos xornalistas en particular durante o período 20092010:
despedimentos, expedientes de regulación de emprego, prexubilacións, folgas e
situacións irregulares no tocante ao emprego que afectaron aos profesionais do
xornalismo, etc. Desta maneira, observáronse en conxunto os acontecementos máis
importantesqueafectaronotecidoempresarialdoxornalismoedacomunicaciónen
EspañaeenGalicia.Osxornaisseleccionáronseatendendoaosquepresentabanmaior
difusión en Galicia no ano 2009, segundo os datos da Oficina de Justificación de la
Difusión(OJD).

Asípois,dosxornaisdetiradanacionalconsultáronse(porordededifusión)ElMundo,
El País, ABC, La Razón, Público e La Vanguardia. No tocante aos galegos buscáronse
informaciónsenLaVozdeGalicia,ElCorreoGallego,FarodeVigo,XornaldeGaliciae
GaliciaHoxe.NabuscaexcluíronseasnoticiasrelacionadascoCPXG,postoqueestas
foronescolmadaspolopropioColexio.

En calquera caso, a localización destas informacións baseouse na recompilación de
feitos que os medios recollían acerca de conflitos ou situacións que afectaron os
profesionaisqueoselaboraneque,dalgúnxeito,contextualizanoescenarionoquese
recollenosdatosdasentrevistas.

Asnoticiasdetectadasforonclasificadasporano(de2007a2010)eportema,sendo
ascategoríastemáticasmáisempregadasasseguintes:
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situacióneproblemasdoxornalismo
Situaciónxeraldosmedios
Situaciónlaboraldosxornalistas
Pechesdemedios
Despedimentosnaprofesión
Folgasnaprofesión

En paralelo ao desenvolvemento da análise de datos, realizáronse entrevistas con
representantes dos comités de empresa dos principais medios de comunicación en
Galicia,concretamente:LaVozdeGalicia,FarodeVigo,CRTVG,ElProgreso,Editorial
Compostela,OndaCeroeRNE.TaméncorepresentantedoSindicatodeXornalistasde
Galicia.Atodoselessellespediuquefixesenunbalancedasituacióndoseumediode
comunicación no bienio 20082010, en todo o referente á situación laboral dos
traballadores.

Outradastécnicasdeinvestigaciónempregadasfoiogrupodediscusióncondirectivos
de medios, representantes dos xornalistas en Galicia e da Facultade de Ciencias da
ComunicacióndeCompostela,encargadadaformacióndosfuturosxornalistasgalegos.
Desde o mes de xuño contactouse con diversos profesionais relacionados coas
empresas mediáticas galegas. Non obstante, recoméndase que o grupo estea
conformado por entre 8 e 10 persoas, pois máis de 10 implicaría un grave risco de
divisióndogrupoemenosde8faríaopoucoprodutivo.

Enconcreto,ogrupodediscusióncelébraseo07deXullode2011naSaladeXuntas
daFacultadedeCienciasdaComunicacióndaUniversidadedeSantiagodeCompostela.
Trasacelebracióndogrupodediscusión,transcribiuseaconversaeidentificáronseos
temas máis relevantes. A redacción do informe de resultados implica combinar a
interpretacióndoinvestigadorcostextosdodiscursoqueresultanmáisdestacados.


RESUMOtécnicasemétodosdeinvestigaciónutilizados
Caráctercuantitativo
Caráctercualitativo
Entrevistasabertas
Entrevistasderespostaspechadas
Comitésdeempresa
Colexiados
Conxornalistas
Licenciados
Conrepresentantessindicais
Revisióndasbasesdedatosde
colexiadosedelicenciados.
Consultabasesdedatosoficiaise

solicitudededatosaInstitucions(INE,
Grupodediscusión(2moderadorese9
IGE,USC,UdeG,UdeV)
participantes)

13

Recolecciónenhemeroteca
(mediosewebdoCPXG)
Revisiónacordosdeprácticas
Revisióndeconvenios
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2. CRISE: A ESTRATEXIA DE REDUCILO TODO

2.Crise,aestratexiadereducilotodo

A crise económica mundial provoca que as empresas informativas esixan aos
xornalistas cada vez unha maior versatilidade, formación e dedicación coa finalidade
de acadar unha maior rendibilidade. Varios estudos estadounidenses (Weaver, 2009;
Beam, Weaver, Brownlee, 2009) poñen de manifesto os efectos nocivos que esta
tendenciasupónparaoexercicioprofesionaldosxornalistas,debidotamén,enparte,
aoaumentodacargadetraballoeaqueasempresasquedespedironxenteminguaron
acalidadedecoberturadostemasimportantes.RobertPicard,profesordeEconomía
dos Medios na Jonkoping University de Suecia e editor do Journal Media Economics
durante máis dunha década, advirte que é a tecnoloxía quen está restando
competencias aos xornalistas, posto que ameaza as tres funcións fundamentais que
xeraranvaloreconómiconoXornalismoataomomento:asfontes,adeterminaciónda
relevancia da información e a súa expresión eficaz, permitindo grosso modo que
xornalista poida ser calquera. Que a crise económica supuxo cambios diversos no
negociodasempresasinformativaséincuestionable(Larrañaga,2009).Areduciónde
gastosenRecursosHumanosdegradaoscontidosxornalísticosaofomentaracreación
de produtos sen valor engadido, reduce a difusión coa consecuente perda de valor
para o usuario e, por tanto, provoca tamén a redución de vendas e ingresos por
publicidade,oqueimplicadenovounhareducióndegastosenpersoal(Roses,2011).
Éapescadiñaquesemordeacola.

A redución do tamaño do pastel publicitario reduciu os ingresos das empresas,
mentresqueosbeneficiosprocedentesdasvendasdeexemplaresnocasodosxornais
oudoutrasfontesdeobtenciónderecursosnonseincrementaron.Polasúaparte,os
xerentesdasempresasinformativasestánaaplicardiferentesestratexiasparareducir
custes e aumentar a súa competitividade nun mercado onde existe saturación de
oferta (Farias e Roses, 2009): procesos de fusión ou colaboración, peticións de
subvenciónspúblicasoudecapitalprivadoalleoaosectoroumesmoareducióndos
gastosfixosdepersoal.

Os recortes aplicados polas empresas con dificultades económicas, pero tamén por
aqueloutras que aínda rexistran beneficios, efectúanse de xeito directo mediante
expedientes de regulación de emprego (ERE) ou de maneira indirecta por medio da
externalización de servizos, o que permite eludir os convenios colectivos (De Mateo,
2009).Estascircunstanciasprovocanqueasorganizaciónsprofesionais–asociaciónsde
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prensa, colexios profesionais de xornalistas ou sindicatos aumenten as súas
reivindicaciónsedenunciasequenondeixendeprestarservizosxurídicosporconflitos
laboraisoudespedimentos.

Non entanto, tanto as organizacións sindicais e profesionais coma a inspección do
traballo atopan dificultades para lograr unha visión de conxunto sobre o sector que
permita elaborar análises completas e complexas acerca de cales son realmente os
efectos destas estratexias nas empresas xornalísticas. Dificultades que comezan pola
ausencia dunha categoría laboral única de xornalista recoñecida como tal nas
categorías principais de análise estatístico coas que traballan os Institutos de
EstatísticaOficiais.

Oqueestáclaroéqueaestratexiadereducióndegastosdepersoalminguaacalidade
doprodutoinformativoeacalidadedevidadoxornalistadebidoaosdespedimentos
improcedentes, ás prexubilacións e aos expedientes de regulación de emprego; á
subcontratación de servizos a terceiras empresas máis pequenas que non están
obrigadas a acollérense aos convenios colectivos; á externalización da actividade a
autónomos, falsos autónomos ou freelance, cuxa retribución non está regulada, e
bolseiros que nin sequera figuran de alta na Seguridade Social; e á redución das
retribucións mediante o impagamento ou a supresión de complementos salariais, a
modificacióndoscontratosamodalidadesmáisprecariasouaformalizacióndenovos
contratos non axustados á categoría profesional do empregado (Farias et al., 2007 e
2009).

2.1.DesempregoecriseeconómicaenEspañaeenGalicia

Dos 1.833.900 parados/as que existían en España en 2007 aos 4.696.600
correspondentes ao último trimestre de 2010 (segundo a EPA), podemos deducir o
elevado impacto da crise económica no mercado laboral no conxunto de España en
apenastresanos.

O incremento do paro case se triplica neste curto período de tempo, sendo o peor
indicadordesdeoano1985nonosopaísesupoñendoobienio20082009opuntode
inflexión dunhas cifras que viñan sendo relativamente baixas grazas aos anos de
bonanzaeconómicaanteriores.
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Fonte:INE


Poráreaseconómicas,énosectordaConstruciónespecialmente,aíndaquetaménno
da Industria, nos que as cifras de desemprego se ven máis acentuadamente
incrementadas. Esta tendencia tamén se confirma en Galicia, malia que o peso do
sector da Construción era menos importante en relación con outras comunidades
autónomasespañolas.

Por sexo, segundo os datos de fins de 2010, a cantidade de desempregados é
lixeiramente superior en homes que en mulleres, aínda que a taxa de ocupación é
quincepuntossuperiorparaosvaróns(67,72)enrelacióncoasmulleres(52,60).

Taxadeocupaciónedeparoporsexo.GaliciaeEspaña

VARIABLE

OCUPADOS

SEXO

HOME

TOTAL

10.209,7

GALICIA

593,0

PARADOS

TAXAACTIVIDADE

TAXAPARO

MULLER HOME MULLER

HOME

8.198,5 2.545,2

2.151,4

67,72

52,60

19,95

20,79

97,2

61,47

48,00

15,20

16,28

500,1

106,3

MULLER HOME MULLER

Fonte:INE.Decembrode2010.Elaboraciónpropia.




Por comunidades autónomas, Galicia atópase nun nivel intermedio, entre aquelas
comunidades cunha taxa de paro do 16% e superior –tales como Andalucía,
Extremadura,Murcia,ComunidadValenciana,CastillaLaMancha,AragóneCataluñae
aqueloutrasquepresentanunhataxadeparoinferiorao13%(éocasodoPaísVascoe
deNavarra).
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Fonte:INE.Decembrode2010.Taxadeparoporcomunidadesautónomas.


Aorematede2010,enEspañaestabanrexistradas2.049.200persoasqueperderono
seu emprego había máis dun ano e que aínda non conseguiran outro. O número de
fogarescontodososseusmembrosactivosenparoaumentaraen35.600neseúltimo
trimestreesituábaseen1.328.000.EnGalicia,axaneirode2011,estabanrexistrados
untotalde245.381demandantesdeemprego,oquesupónunincrementodun32%
en seis anos. Do total de demandantes de emprego que hai na actualidade na nosa
comunidadeautónomaun47,15%sonhomesfronteaun52,84%demulleres.


ANO/SEXO

Demandasdeempregopendentesdeparados(parorexistrado)

HOMES

MULLERES

TOTAL

2005

61.794

103.455

165.249

2006

59.641

101.635

161.276

2007

54.666

95.881

150.546

2008

64.601

97.910

162.512

2009

92.395

113.851

206.245

2010

104.348

121.889

226.237

2011(Xaneiro)

115.698

130.133

245.831

Fonte:IGE.Elaboraciónpropia
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2.2.AsituacióndasedosxornalistasenEspaña

En datos do Informe Anual da Profesión Periodística (2010), en España no ano 2010
había7.069xornalistasdemandantesdeemprego,unhas400persoasmáisqueoano
anterior. En canto á cifra de xornalistas en paro, esta situábase en 5.564 en 2010,
fronteaos5.155doanoanterior.

Por Comunidades Autónomas, en Galicia atoparíase un 4% dos demandantes de
emprego do conxunto do Estado español, un total de 286 persoas. O groso dos
demandantes de emprego en España situaríase en Madrid en 2.583 persoas que
buscanempregodexornalistas,enporcentaxeun36,5%dototal.

ComunidadeAutónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
CastelaeLeón
CastelaAMancha
Cataluña
Ceuta
Madrid
Navarra
ComunidadeValenciana
Extremadura
Galicia
LaRioja
Melilla
Murcia
PaísVasco
Total

Demandantesdeemprego
(2010)
913
112
111
105
146
86
265
176
741
6
2583
179
562
90
286
34
2
98
574
7069

%sobreototalde2010
12,9
1,6
1,6
1,5
2,1
1,2
3,7
2,5
10,5
0,1
36,5
2,5
8
1,3
4
0,5
0
1,4
8,1
100

Fonte:InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2010


As propiedades que con carácter xeral definen o facer diario do xornalismo no
imaxinario común levaron a moitos no camiño destes anos dende o nacemento do
oficio a preguntarse onde residía a causa da consabida precariedade que de forma
habitual acompaña a descrición da profesión. A insatisfacción e o descontento coas
condicións laborais e salariais entre os xornalistas tense demostrado en varias
investigacións desenvolvidas en España nos últimos anos: Cantalapiedra, Coca e
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Bezunartea(2000);Labio(2002);Fariasetal.(2006,2007,2008,2009,2010);Túñez
(1996,2002e2004);HerreraeMaciá(2009),Suárez,RomeroeAlmansa(2009),etc.
HerreraeMaciá,porexemplo,alertabandecomoasensacióndefraxilidadenoposto
detraballoeafaltadeindependenciaprofesionaldegradabanoprodutoinformativo.
Nunha liña semellante, Suárez, Romero e Almansa (2009) constataron que aos
xornalistas non se lles respectaban as necesidades básicas de contrato, horario e
salarioequemoitosdosxornalistaspeorpagadosrematabanporperderenavocación.
OutroestudodeMartíneAmurrio(2007)centradonosprofesionaisquetraballannos
medios audiovisuais do País Vasco, reflicte que unha quinta parte dos enquisados
gañaba menos de 600 euros mensuais e que só o 12% superaba os 1.800 euros
mensuais2.Taménen2005CalvorecadouosresultadosdoInformesobreaSituación
Laboral e Profesional do Periodista Dixital en Cataluña e ratificou que moitos dos
xornalistasdixitaisnonteñenconvenioslaboraisnasempresasenquetraballanqueos
equiparen aos compañeiros doutros medios coas mesmas categorías profesionais,
funcións,tramossalariaisehorarios.

É agora preciso analizar de que forma concreta e con que consecuencias e
antecedentes se enfrontan os profesionais da comunicación á incidencia da crise
económica mundial na que os mercados se atopan inmersos. Os medios de
comunicación como empresas que operan a nivel global están sometidos ás grandes
presións dos mercados tendo como agravante o feito de que á crise puramente
económica, de números, se lle engaden desde hai uns anos outras tan importantes
paraosectorcomoacriseestructural,produtivaedecredibilidade.Oactualperfílase
comounmomentoespecialmentedifícildeenfrontarparaaindustriadacomunicación
queseencontraagoraáesperadunharedefinicióndesiquellepermitasobrevivire
adaptarseásesixenciasdosnovospúblicosedosemprepresentemercado.

Para Ortega e Humanes, no seu estudo do ano 2000 o aspecto máis primixenio do
mundo da comunicación era o mesmo que o de calquera outra empresa unha
organización racional, inversión de capital, produción de bens e servizos e
rendibilidade. A obtención de beneficios económicos por parte dos medios de
comunicación responde á posta en circulación no mercado duns determinados
produtosquesonasnoticias,aformaparticularquetomaaactualidadeinformativa,a
principal obriga é a de que consigan o éxito suficiente para engrosar as arcas da
2

Dousanosantes,en2005,DelMoralestudaraasituaciónlaboraldosxornalistasvascosquetraballabanenmedios
dixitaisedescubriraqueosoldomediosesituabaentreos600eos1.000eurosmensuais,aoqueatribuíaacurta
idadedesteperfildexornalistaequeaíndanonalcanzaranascondiciónsmáisfavorablesdosconvenios.
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empresa, obriga que se fai necesaria agora máis coa concentración empresarial e a
naturezamultimediadasredaccións(OrtegaeHumanes,2000).

O contexto non se debuxa favorable para o mundo da comunicación. Cos primeiros
ecosdacriseno2008asredacciónsdediferentescategoríastiveronqueenfrontarsea
unhabuscadebeneficiosmoitomáiscruentanunescenarioondeproliferandeforma
implacable o número de medios dos que dispón a audiencia, a necesidade de obter
unhamaiorcompetitividadeeadifícilobtencióndeingresosanteacaídaxeralizadade
ventasnocasodaprensaescritaeocomplexorepartodapublicidadequenoncreceu
dexeitoproporcionalaoaumentodonúmerodemediosquetentanaccederaela.É
dicir, o mesmo pastel a repartir entre moitos máis comensais, feito que no caso da
televisión tivo un breve respiro para as televisións privadas españolas coa supresión
dosanunciospublicitariosnascadeasdatelevisiónpública.

Aomesmotempo,“asempresasinformativasesixenaosseusxornalistascadavezmáis
unha maior formación, versatilidade e dedicación que teñen como finalidade a
rendabilizacióndoprofesionaledoprodutoinformativoatravésdasúadistribuciónen
variosmediosdogrupoempresarial,responsabilizandoaoxornalistadaexecuciónde
tarefasmultiplataformaque,presumiblementeesegundoocaso,nonrespondenaos
contratosounonseremunerancomodeberían”(Roses,2011).Aíndacoabuscadunha
mellor preparación dos seus traballadores, os medios de comunicación manteñen
unha intensa dinámica entre a profesionalización e a non preparación específica en
comunicación, isto é, “indefinición de estudos necesarios para exercer a profesión,
criteriosselectivosparticularistaseendogámicos,mobilidadedecarácterfamiliarista,
etcétera”(GªdeCortázareGªdeLeón,2000,p.268),feitoquesedemostraenquea
granmaioríadostraballadoresconsalariosporribadosdatosmedioscorrespóndense
con máis veteranos das redaccións que, ao mesmo tempo, son os que posúen unha
menorformaciónespecíficanoeidodacomunicación.

Cuestións de relevancia á hora de analizar a situación laboral dos traballadores da
comunicación son tanto as distintas variables relacionadas cos salarios percibidos
como o número de horas traballadas ao día, un dos principais hándicaps que se
adoitan atribuír ao traballo realizado polos distintos profesionais da comunicación.
SegundoosdatosaportadosrecentementepoloInstitutoNacionaldeEstatística(INE)
a través da súa Enquisa Nacional de Estrutura Salarial 2009 a ganancia media anual
brutaportraballadorenEspañafoide22.511,47eurosoquesupuxouncrecemento
do 2,9% con respecto ao ano anterior (2008) e un aumento de 2.121,12 euros con
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respecto aos 20.390,35 euros de ganancia media anual bruta por traballador no ano
2007. O salario máis frecuente situouse en torno aos 15.500 euros brutos anuais, o
quesegundoodiarioCincoDíassupónarredorde1.000eurosmensuaisen14pagase
coassúascorrespondentesretencións.

NaEnquisaNacionaldeEstruturaSalarial2007asprofesiónsasociadasatitulaciónsde
segundo e terceiro ciclo universitario  que constitúen o Grupo D segundo a
denominaciónaportadapolaClasificaciónNacionaldeOcupacións(CNO94)noquese
inclúenosxornalistasgañarandemediauns34.093,36eurosbrutosanuais,osdatos
máis recentes da enquisa de 2009 amosan un aumento do salario medio neste
apartadoascendendoataos36.961,71eurosbrutosanuais,oquesupónunascenso
do4,1%conrespectoaoano2008.Nocasodoano2007estecolectivoeraoterceiro
grupo mellor remunerado unicamente por detrás de directivos de administracións
públicasouempresasdemásdedeztraballadoresexerentesdeempresasdemenosde
dez traballadores, unha tendencia que se mantén tamén cos novos datos aportados
poloINEcorrespondentesa2009(Roses,2011).

En canto a ganancias por tipo de actividade económica o cambio na Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009 para os diferentes grupos laborais reflicte
mudanzassignificativosconrespectoaanteriorEnquisaNacionaldeEstruturaSalarial
(2007) que efectuaba os seus cálculos sobre as Clasificación Nacional de Actividades
Económicas do ano 1993. Nos datos recentes os traballadores relacionados coas
tarefas vinculadas ao xornalismo aparecen integrados nun único grupo o de
Información e Comunicacións e a súa ganancia é neste caso a terceira mellor con
31.551,65€desalariomedioanual,experimentandounaumentoconrespectoaoano
2008do3%.AactividadeeconómicaconmellorsalariomedioanualfoioSubministro
de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado con 50.536,70€ seguida polos
integrantesde Actividadesfinanceirasedeseguroscon 41.863,11€ medios anuais. A
Hostalería segue a ser a actividade económica peor remunerada cuns 13.996,70€ de
salariomedioanual.

Apesardaimaxedaprecariedadeinstaladanoimaxinariocomúndooficio,asituación
semella ter mellorado para os profesionais da comunicación no período de tempo
comprendido entre os anos 2000 e 2009. No ano 2000 o estudo levado a cabo por
García de Cortázar e García de León poñía de manifesto algunhas tendencias
relacionadascossalarioseadistribucióndestesenfuncióndaidadee,sobretodo,do
sexo.Así,o31,1%dosxornalistasingresabaataseismillónsdepesetasaoanocomo
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salariobruto,o31,4%entreosseiseosdezmillónseun30,7%máisdedezmillóns,
como se observa as tres franxas nas que se dividen os salarios se amosan bastante
equilibradas. En canto aos medios, a radio e a televisión eran os mellores pagados
seguidos pola prensa escrita, mentres que o extremo contrario, o de menor
remuneración, estaba copado polos profesionais das axencias de comunicación e os
quetraballabaneninstitucións,oquepoñíademanifestoavinculacióndosalariocoa
tipoloxía de propiedade do medio e coa idade, debido as restriccións de salariosnas
institucións públicas e á concentración do persoal máis mozo nas axencias de
información.

En 2008 Javier Calvo analizou a situación sociolaboral dos profesionais da
comunicaciónenAndalucíaeatopouqueonivelformativoeracertamentealto.Preto
do 80% tiñan unha titulación universitaria, mentres que só o 3,4% sinalaron ter
cursado unicamente estudos primarios ou secundarios. Malia que a porcentaxe
referente a este último sector é moi baixa, cómpre recalcar que sería impensable o
exercicio noutras profesións sen a correspondente titulación, aínda que se estea en
posesiónduntítulouniversitariodistinto.Pensemosnunmédicoquesexaveterinario
oununavogadoquesexalicenciadoenPedagoxía.

O traballo continuado de Farias e outros desde 2006 a 2009 permite coñecer a
evolución dos salarios dos xornalistas no conxunto de España a través dos Informes
anuais da Profesión Periodística da Asociación da Prensa de Madrid. Segundo esta
fonte,osingresosmensuaisnetosdosxornalistasdistribuíronsedoseguintexeito:
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IngresosmensuaisnetosdosxornalistasenEspaña(20062008)

Fonte:Fariasetal.(2009)


OestudomáisrecentepublicadoverbodestaliñadeinvestigaciónéodeSergioRoses
(2011) e nel indícase que un terzo dos xornalistas (31,92%) cobra menos de 1.500
eurosnetosaomes(21.000eurosanuais),mentresqueamaioría(58,06%)percibiuen
2009 entre 16.800 e 35.000 euros netos, pero, de todos os xeitos, estas cifras están
por debaixo das sinaladas por un estudo dos salarios de 25 convenios laborais de
mediosespañois(APM,2010).

Tamén a este respecto atopamos en España estudos como o de Ana Tamarit (2006)
sobreasituaciónlaboraldosxornalistasenCastelaeLeón,queconclúeindicandoque
existen dúbidas razoables para considerar a actividade xornalística das provincias
como unha profesión no seu sentido pleno. Tamarit argumenta que o traballo dos
xornalistas caracterízase por ser de baixa calidade debido a que (1) os contidos se
acomodanaostemasquepropoñenasfontes;(2)seofreceaimaxedasociedadeque
proxectanosgrupossociaisprivilexiados,apoiandoasíaculturadominantedaselites;
(3)sedeixanfóradaproxecciónmediáticaasrealidadesdequennontenposibilidade
deserfontedeinformación;(4)sesubstitúeodebatepúblicopolofortalecementodas
perspectivas e os valores que teñen os grupos políticos e sociais relevantes; (5) se
transmiten realidades repletas de tópicos con informacións comúns e manidas; (6) o
xornalistaseconvertenunsimplemediadorentreosfeitosqueprotagonizanoslíderes
e o público, pero (7) esta mediación non é crítica, senón a dun simple repetidor de
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enunciadosquesimulamáisopapeldunaltofalantequeolabordunprofesionalcon
criterios.

O nivel salarial dos xornalistas non está determinado nin polo nivel de estudos, nin
polo tipo de titulación universitaria cursada nin pola posesión dun título de
doutoramentooudemáster,aíndaquesioestápoloxéneroeaidadedoxornalista,
pola súa experiencia profesional, o tipo de medio en que traballa, a localización
xeográfica dese medio, o tamaño da empresa á que pertence, o tipo de contrato, a
categoríaprofesionaleaantigüidadenaempresa.

O salario debuxa unha profesión cunha bolsa de precariedade. O traballo de Sergio
Roses (2011) sobre a situacion dos xornaistas no conxunto do Estado permite
identificartrestiposdeprototiposenEspañasegundooseuniveldeigresos:
a) O prototipo de xornalista con nivel salarial alto: ingresa máis de 2.200 euros netos
mensuais, é un home maior de 46 anos cuns 28 anos de experiencia profesional,
normalmentenamesmaempresa.Éodirectorousubdirectordeinformativosdunha
televisión pertencente a unha grande empresa e coa que mantén unha relación
contractualindefinida.
b) O prototipo de xornalista con nivel salarial intermedio: ingresa entre 1.501 e 2.200
eurosnetosmensuais,éunhamullerdeentre36e45anoscunhaexperiencialaboral
duns15anos,normalmentenamesmaempresa.Ocupaunpostoderesponsabilidade
intermediaemanténunharelacióncontractualindefinida.
c) Oprototipodexornalistaconnivelsalarialbaixo:ingresamenosde1.500eurosnetos
mensuais,éunhamullerdemenosde35anosconmenosdedezanosdeexperiencia
profesionalquehaipoucoqueaterroununmediodixital,pertencenteaunhaempresa
pequenalocalizadaencalqueraprovinciaespañoladistintadeMadridouBarcelona.A
xornalista ten a categoría laboral de redactora e a súa relación contractual coa
empresaémediantecontratotemporal.

Acuestióndoxéneroé,candomenos,preocupante,nosentidodequeotraballodos
xornalistasémellorretribuídocódasxornalistas.Defeito,segundoesteestudo,casea
metadedoshomes(47,2%)superaos2.200eurosnetosdesalariomensual,mentres
que no caso das mulleres non chegan a un cuarto (23,1%) e, ademais, aínda que
realicen as mesmas tarefas e pertenzan á mesma categoría profesional as mulleres
cobranmenos.
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Encantoáidade,ossoldosincreméntanseparalelamenteaoaumentodeidade,detal
xeitoquesonosmenoresde35anososquesofrenaspeorescondiciónsretributivas:o
58,9%gañamenosde1.500eurosnetosaomes.Enonéataos46anoscandoamaior
partedosxornalistas(55%)comezaacobrarunsalariosuperioraos2.200euros,oque
evidenciaqueaprogresiónidadesalarioémoilenta.

SerlicenciadoenXornalismoounoutraramavinculadaáComunicaciónnonaumenta
o nivel salarial dos xornalistas e, segundo Roses (2009), non se atopan diferenzas
significativasentreosxornalistascontitulaciónuniversitariaeosquecarecendelanin
tampoucoentreoslicenciadosenComunicacióneostituladosnoutrascarreiras,malia
quetantoosempresariosdacomunicacióncomoosdiferentesgobernosavoguenpolo
Xornalismocomounhaprofesióntitulada(FernándezAreal,2010).

Ocitadoestudodemostra,asemade,quecantomaioréaexperiencialaboraladquirida,
maior é o nivel retributivo do xornalista, aínda que tamén evidencia a lentitude coa
que pode chegar a conseguirse unha mellora significativa do nivel salarial, xa que a
maioría dos xornalistas tardan entre 21 e 30 anos en acceder aos soldos máis altos
(máis de 2.200 euros). Os inicios adoitan ser precarios e, de feito, de entre aqueles
profesionais con menos de dez anos de experiencia o 64,7% cobra menos de 1.500
eurosmensuais.

De igual maneira, os profesionais que conseguen manterse durante máis tempo nun
mesmomedioalcanzanmelloresniveisretributivosaindaqueasgrandesdiferenzasde
salario veñen definidas polas categorías profesionais entre cargos directivos e
redactoresdeapé.Caseametade(46,4%)detodososredactoresgañaunsoldode
nivelbaixo,mentresqueo45,9%dosseusxefesinmediatamentesuperiores–osxefes
deseccióngozandesoldosaltos,asícomounsexto(60,3%)dosredactoresxefeesete
decadadez(72,7%)dosdirectores(Roses,2011).

Atelevisiónéomediomellorpagadoseguidodosdepartamentosdecomunicacióne
osgabinetesdeprensa,mentresqueosmediosquepeorpaganaosseusempregados
son as revistas, as radios e, sobre todo, os medios dixitais. Non obstante, o tipo de
salario non depende tanto do tipo de medio como do tamaño da empresa. A
investigación de Roses demostra que as empresas pequenas e moi pequenas pagan
soldos baixos á metade do plantel, nas empresas medianas a distribución é máis
equitativa e nas empresas de máisde 250 traballadores éonde mellor se cobra. Por
cidades, Madrid e Barcelona son os lugares onde os salarios son máis altos,
27

especialmenteenMadridondeossalariossonmaioritariamentemediosealtos.Pola
contra, case a metade (46,4%) dos xornalistas empregados noutras provincias gana
menosde1.500eurosnetosaomes.

2.3.AsituacióndasedosxornalistasenGalicia
Segundo o Instituto Galego de Estatística, en Galicia existen entre 3.000 e 5.000
persoas que estiveron dende 2009 ata a actualidade a buscar traballo na área de
Información, Comunicacións, actividades artísticas, recreativas e de entretenemento,
categoríanaqueseinclúenosdatosrelativosaostituladosenXornalismo.

Enconcreto,aspeorescifrasdetéctansenaúltimaenquisatrimestralde2009,mentres
que a situación máis favorable podemos situala no segundo trimestre de 2010. Por
sexo,sonmáisasmulleresquenestánabuscarempregonestaramadeactividade.

Paradosporsexoeramadeactividade.Enmilesdepersoas.Galicia

TOTAL

HOMES

MULLERES

2009/III
4,5

2,5

2

2009/IV
5,5

1,9

3,5

2010/I
5,4

2,5

2,9

2010/II
3,2

1,6

1,6

2010/III
4,1

1,6

2,5

2010/IV
4,9

2,4

2,5

Fonte:IGE.Elaboraciónpropia


Apesardeserorientativa,estaresulta,nonobstante,unhacategoríademasiadoxeral
edemasiadoampla. 
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Tal como nos amosa a radiografía ofrecida polo Observatorio das Ocupacións do
Servizo Público de Emprego Estatal, o número de parados do grupo correspondente
cos xornalistas, escritores e asimilados atópase fundamentalmente na provincia da
Coruña,seguidadadePontevedra.

Aevoluciónmensualdonúmerodeparadosdestegrupoocupacionalparaoano2010
amosa  unha mellora da situación nos meses próximos ao verán, en concreto abril,
maio e xuño, fronte ao empeoramento que se produce no mes de setembro, cando
volvemedraracifradexornalistasparadosespecialmentenasprovinciasdaCoruñae
Pontevedra.
Evoluciónmensualdoparoduranteoano2010.Porprovincias




XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO



Nº



Nº



Nº

Nº

Nº



Nº



ACORUÑA

229



237



223

218

207

 204



LUGO

20



22



21

21

21



24



OURENSE

36



35



30

30

29



29



PONTEVEDRA

122



121



121

131

122

 111




XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

 NOVEMBRO



DECEMBRO

Nº



Nº



Nº

Nº



Nº



Nº

211



233



240

227



223



217

19



21



22

19



21



22

28



29



23

25



30



30

116



130



127

121



121



121

Fonte:ObservatoriodasOcupaciónsdoServizoPúblicodeEmpregoEstatal



Aevoluciónmesamesdonúmerodecontratosparaomesmoperíodoamosacifrasde
65contratos,nosmelloresmeses,osdemarzoededecembro.TaménnaCoruñaeen
Pontevedra,éondemedramáisoempregoenrelacióncoasoutrasprovinciasgalegas.
Haimoitosmeses,senosdetemosaobservar,nosqueapenassecreouempregona
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profesión,cunnúmerodecontratosqueoscilaentre0e10sobretodoenOurensee
Lugo.
Evoluciónmensualdoscontratosduranteoano2010.Porprovincias




XANEIRO FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO



Nº



Nº

Nº



Nº

Nº



Nº

ACORUÑA

40



49

65



29

42



44

LUGO

4



1

3



2

3



1

OURENSE

0



0

5



4

3



5

PONTEVEDRA

18



10

17



12

20



16


XULLO

AGOSTO

SETEMBRO



OUTUBRO



NOVEMBRO  DECEMBRO

Nº



Nº

Nº



Nº



Nº



Nº

43



41

36



50



43



65

9



8

12



6



2



3

1



2

0



3



0



5

16



15

21



21



13



17

Fonte:ObservatoriodasOcupaciónsdoServizoPúblicodeEmpregoEstatal


Facendo unha comparativa entre 2010 e 2009, atopámonos que os contratos
experimentannaprovinciadaCoruña,amáisactivaanivellaboralparaosxornalistas
poisénaquemáisxenteestánoparoenaquemáiscontratossefan,unhavariación
interanual de signo positivo –fanse máis contratos en 2010 que en 2009 agás nos
mesesdeabril,agostoesetembro.

Porcentualmente, na provincia de Lugo hai fortes crecementos e baixadas nos
contratos asinados, que fan que poidan medrar nun 200% (mes de marzo) e que
poidan decrecer un 75% (mes de febreiro) debido a que falamos dun numero de
contratosmoireducido.

Na provincia de Ourense atopamos igualmente un panorama de forte contraste na
creacióndeempregoentre2009e2010.EnPontevedra,osmesesnosquesefixeron
menoscontratosqueen2009foronosdefebreiro,abril,xuñoeagosto.
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Variacióndoscontratosrespectoomesmomesde2009.Porprovincias



XANEIRO FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO

ACORUÑA

29,03%

22,50%

32,65%

55,38%

44,83%

4,76%

LUGO

100%

75,00%

200,00%

33,33%

50%

66,67%

OURENSE

100%

100,00%

0,00%

20,00%

25,00%

66,67%

PONTEVEDRA

28,57%

44,44%

70,00%

29,41%

66,67%

20,00%


XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO

2,27%

4,65%

12,20%

38,89%

2,38%

32,65%

800,00%

11,11%

50%

50%

33,33%

200%

80,00%

100%

100%

0%

100%

0%

0,00%

6,25%

40%

0%

23,53%

70,00%

Fonte:ObservatoriodasOcupaciónsdoServizoPúblicodeEmpregoEstatal


Nos datos procedentes do Instituto Galego das Cualificacións, Subdirección Xeral
adscrita á Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo, a
profesión“xornalista”apareceasemadecomopartedogrupoocupacionalescritores,
xornalistas e asimilados. Segundo recolle o Instituto Galego das Cualificacións,
exemplosdeocupaciónsincluídasnestegrupoprimarioserían:
Críticoliterario
Escritor
Xornalista
Redactor,prensa

CosdatosquefaipúblicosoInstitutoGalegodasCualificacións,puidemoscomprobar
comoseincrementao númerodedemandantesdeempregonacategoríalaboralde
Escritores,periodistaseasimilados(2511)entre2007e2010,asícomonoutrosperfís
profesionais do sector da comunicación: fotógrafos e operadores de gravación de
imaxeeson,actoresedirectoresdecine,radio,televisióneasimilados.

TomandocomobaseanovaferramentadoInstitutodasCualificaciónsdenominada“A
MiñaProfesión”podemosaccederdeformaprecisaeconcretaaosdatosparticulares
daprofesiónseleccionada,quenestecasoéadexornalista.Asíobtivemosestesdous
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últimosdatosilustrados,omapadocrecementodoparoporcomarcaseagráficada
evolucióndosparadosparaamesmaprofesión.

O maior número de demandantes parados situados no grupo de xornalistas
concéntrase nos concellos de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, con cifras
entreos301500noprimeirocasoe101300nocasodaCoruñae51100enVigo.O
restodecomarcascondemandantessitúaseentreos1e50,situándosenesteúltimo
grupo o resto das sete cidades máis importantes da comunidade como Pontevedra,
Lugo,OurenseeFerrol.Agásestasúltimascomarcasosmaioresíndiceslocalízansenas
áreasmáisurbanizadasequecontancunvolumedepoboaciónconsiderable.Untotal
de13comarcasnoncontaconningúntipodedemandante,estascomarcassitúansena
súamaiorpartenaprovinciadeOurense,seguidadeLugoeACoruña.

CATEGORÍASPROFESIONAIS
Escritores/as,periodistase
asimilados/as
Fotógrafoseoperadoresde
equiposdegravacióndeimaxee
son
Actoresedirectoresdecine,radio,
televisiónedeteatroeasimilados
Totaldegruposocupacionais


2007

138

2008

2009

2010

168

269

250

Tendencia
20072010
30,4%

203

251

332

362

38,2%

162

162

193

10,3%

503

581

794

190


802

28,1%

Fonte:InstitutoGalegodasCualificacións.Elaboraciónpropia
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Xornalistasparadosporcomarcas.Decembrode2010






Fonte:InstitutodasCualificacións“AMiñaProfesión”.ConselleríadeTraballo.XuntadeGalicia


Analizandomáisdepretoestasinformaciónobtemoscomoresultadouncrecemento
sostido do número deparados na profesión nos últimos 3 anos (36 meses), mentres
quepartimosdeaproximadamenteuns200paradosacomezosdo2007,acifrasitúase
porribados400noúltimomesde2010.

Nocasodocrecementodoparopodemoscomprobarcomoeseaumentoésostidonas
comarcas da Mariña Central e O Ribeiro. As comarcas de crecemento relevante
atópansebastanterepartidaspolaxeografíagalegaesonasdeFerrol,Eume,Terrade
Soneira, Santiago de Compostela, Arzúa, Barbanza, Morrazo, Pontevedra, O Baixo
Miño, A Paradanta, Ourense, Terra de Celanova e Sarria. O resto de comarcas
manteñenuncrecementoirregulardoparoemesmonalgunhasonúmerodeparados
redúcesedeformarelevanteouirregular.




33

CrecementodosxornalistasparadosenGalicia20082010

















Fonte:
Instituto
das Cualificacións. “A
Profesión”.Consellería
Traballo. Xunta de

Galego
Miña
de
Galicia


Porcantoaonúmerodecontratados,obsérvasecomoatendenciaénegativaparao
númerodecontratadosdesde2006a2010,conespecialrelevancianosdousúltimos
anos,édicir,2009e2010.

Por outra banda, as demandas medias anuais medran sobre todo a partir de 2009,
ubicándoseen2010en250.Oindicadordetendenciaéábaixaeodeocupabilidade
laboralétaménnegativo.


Escritores,periodistaseasimilados


 

CONTRATADOS
%CONTRATADOSSOBREO
TOTAL
DEMANDASMEDIASANUAIS
%DEMANDASMEDIASSOBREO
TOTAL
SALDONETOANUAL

Ano2006 Ano2007

Ano2008

Ano2009 Ano2010

460

411

432

295

280

0,25 %

0,23 %

0,26 %

0,21 %

0,21 %

176

138

168

269

250

0,21 %

0,17 %

0,18 %

0,24 %

0,22 %

284

273

264

26

30
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INDICADORDEESTABILIDADE
LABORAL


 

MEDIA




MEDIA


ALTA

 



MEDIA




 

ALTA




INDICADORDETENDENCIA
BAIXA

DECRECEMENTORELEVANTE

CLASIFICACIÓNDATENDENCIA
INDICADORDEOCUPABILIDADE

OcupabilidadelaboralBAIXA


Fonte:InstitutoGalegodasCualificacións.ConselleríadeTraballo.XuntadeGalicia


O número de contratos en relación co xénero e coa idade determina que estes son
máis numerosos nas mulleres no tramo de idade de 26 a 35 anos; non obstante, a
medida que a franxa de idade é superior son máis numerosos os xornalistas homes
contratadosqueasmulleres.


Nºcontratosporgrupoocupacionalescritores,xornalistaseasimilados(decembro2010)





Fonte:InstitutoGalegodasCualificacións.ConselleríadeTraballo.XuntadeGalicia


Enxeral,onúmerodecontratosporsexoconfirmaquehaimáismullerescontratadas
quehomes,nunrepartode70%e30%respectivamente.
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Grupoocupacionalcontratadoporsexo(Decembro2010)

















Fonte:InstitutoGalegodasCualificacións.ConselleríadeTraballo.XuntadeGalicia


SegundoaClasificaciónNacionaldeActividadesEconómicas,un28,9%dosxornalistas
traballanaactividadeeconómicadenominadaActividadescinematográficas,devídeoe
deprogramasdetelevisión,gravacióndesoneediciónmusical,seguidosdo24,5%que
seocupadeActividadesdeprogramacióneemisiónderadioetelevisión.
Minoritariamente,aparecenvinculadosaServizosdeinformaciónouaActividadesde
creación,artísticaseespectáculos.
Nºxornalistasporáreadeactividade(decembro2010)



Fonte:InstitutoGalegodasCualificacións.ConselleríadeTraballo.XuntadeGalicia
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NotocanteaGalicia,en1996identifícaseoperfildoxornalistagalegocunhomede
entre 26 e 35 anos, que traballa en prensa escrita e posúe titulación superior. A
relacióncontractualcoaempresaenquetraballaéindefinidaatempocompleto,asúa
xornadalaboralédunhamediade8,3horasdiariaseoseusalariooscilaentreos600e
os 900 euros mensuais. Está satisfeito coa súa situación laboral e tamén co salario e
nonmanifestaintencióndedeixaraprofesión(Túñez,1996).

A Ponencia do Consello da Cultura Galega sobre as Condicións Laborais e Actitudes
ProfesionaisnosMediosdeComunicación(TúñezeLópez,2000)deixabapatenteque
case un terzo (32,7%) dos xornalistas que traballaban en Galicia tiñan un contrato
temporal un 9,8% nin sequera tiñan contrato, malia que a maioría (68,8%) estaban
contratados a xornada completa. Ao tempo atopáronse discrepancias no 19% dos
casosentreaocupaciónpolaqueforancontratadososxornalistaseaocupaciónreal
que aseguraban estar realizando na empresa en que traballaban, fundamentalmente
no caso dos locutores e redactores. Ademais todos os consultados aseguraban
traballarmáisdeoitohorasdiarias,agásosdocentesquesesituabanenpoucomáis
desete.

No ano 2000 o perfil do xornalista galego seguía a corresponderse cun home que
traballa en prensa, ten 32 anos e posúe contrato fixo. É licenciado en Ciencias da
Informaciónetraballaunhamediade8,4horasporxornada.Estásatisfeitocotraballo
desenvolvido, pero non co salario que recibe (varía entre os 900 e os 1.200 euros).
Ademais,o15,2%dosprofesionaisafirmatraballarenmáisdunmedio.

Na investigación sobre a Situación Laboral dos Xornalistas Galegos (Túñez, 2002)
caracterizábaseoperfildoxornalistagalegocomoodunhomede37anos,licenciado
enCienciasdaInformación,quetraballaenprensadiaria,enSantiagodeCompostela,
concontratoderedactoraxornadacompleta.Oseusalariobrutooscilaentreos900e
os1.200eurosporunhamediade22,6xornadaslaboraismensuaisdunhaduraciónde
8,2horasdiariasequesesinteobrigadoafacerhorasextraquenonsemprelleson
retribuídas. Da investigación dedúcese que o salario e os horarios excesivos son a
principal fonte de descontento dos profesionais, ao tempo que sinalan ter dúbidas
sobreasúacontinuidadenaprofesióneaseguranquecoñecencasosdeprecariedade
laboralnasúacontorna,principalmentecompañeirossencontratoetaménbolseiros
quecobrensubstitucións.
Na Galicia de 2002 a prensa era o medio onde traballan a maioría (38,3%) dos
xornalistas galegos, seguido pola televisión, a radio, os gabinetes de prensa e as
37

axencias. A maioría dos xornalistas en activo eran varóns (só unha de cada tres
xornalistas era muller) de entre 31 e 40 anos. Con respecto á formación académica,
novedecadadez(90%)asegurabanterformaciónuniversitaria,aíndaquedelessóo
50,7%selicenciaraenCienciasdaInformación.

En 2009 o Estudio sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia promovido polo
ColexioProfesionaldeXornalistas,situabaamediadeidadedosxornalistasen40anos,
amaioríadeleslocalizadosnasprovinciasdaCoruñaouPontevedraetraballadoresda
prensa escrita. Eran maioría os licenciados en Xornalismo (aínda que o 39,9% non o
eran)eoseusalarionetoarrodeabaos1.500euros.
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3. AS FERIDAS DE CRISE NOS MEDIOS GALEGOS

3.Asferidasdacrisenosmediosgalegos

Neste apartado inclúense as referencias á crise económica, despedimentos, folgas,
expedientes de regulación de emprego (ERE), peche de empresas, etc. relacionadas
coa profesión periodística en Galicia e a avaliación que fan destes sucesos
representantesdeorganizaciónssindicaisqueformanpartedocomitédeempresade
diferentesmediosgalegos.Compleméntasecunhaescolmadenovassobreacriseno
xornalismogalegopublicadadasnaprensaespañolae/ougaleganoperíodo20082010
eunresumodosprincipaisfeitosrecollidosnapáxinawebdoCPXG.

A nova situación e os cambios máis importantes acontecidos en Galicia neses anos
recóllenseaolongodasseguintesliñas:


x

AcaídadosxornaisgratuítosenGalicia(reflexotaméndoquesucedeenEspaña):

No ano 2000, a prensa gratuíta iniciaba a súa traxectoria en España e eran catro as
iniciativasfundamentaisquesobresaíannomercado:Metro,20Minutos,ADNeQué.
En Galicia, ademais, a fins de 2006 un grupo de comunicación autonómico apostaba
tamén polo mercado dos gratuítos e nacía LV (De Luns a Venres), o primeiro diario
gratuítoescritoengalego.

Non obstante, o ano 2008 leva ao peche das delegacións de ADN en Galicia,
desembocando en oito traballadores –ubicados nas delegacións de Vigo e A Coruña
despedidos. Posteriormente, a empresa de Planeta asinará un acordo co gratuíto LV
(propiedade da empresa galega El Progreso) de modo que este último accedese á
publicidadeeaoscontidosdeámbitonacionaldodiarioespañol.

En2009,acriseobrigataménaopeche de MetroaniveldeEspaña,dandolugarao
despedimento de 83 traballadores, que traballaban en Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla,Málaga,Bilbao,VigoeACoruña.Acriseconduceasímesmoadespedimentos
nogratuítoQué!,enconcretotenlugarunERE,fundamentadosegundoaempresa,na
grave crise financeira que á súa vez é consecuencia da caída nos investimentos
publicitarios.
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Ademais, o diario gratuíto 20Minutos pecha 8 oito das súas 15 delegacións para
transformalasencorresponsalías,oqueprovocaráasaídadaempresadeentre16e
20periodistas.AsdelegaciónspechadassonasdeAsturias,ACoruña,Vigo,Alicante,
Córdoba,Granada,MurciaeValladolid.

x

Opechedemediosgalegoseengalego.PechanVieiros,ANosaTerraeAPeneira:

A véspera do Día Nacional de Galicia de 2010 produciuse o peche de Vieiros, xornal
electrónico con máis de 15 anos de traxectoria do cal partiron moitas das iniciativas
vinculadas ao soporte web. Eleccións on line dende 1997, cibercharlas (Isaac Díaz
Pardofoioprimeiro)ouapostaspolaincipienteliteraturaelectrónicacomoPorconto
alleo. Segundo o seu director, Lois Rodríguez, a pesares dos seus 20.000 lectores
diarios este xornal electrónico nunca foi rendible, polo que precisaba dos recursos
doutraempresa,Acordar,queempregabaunhastrintapersoasequedesapareceuen
decembrode2009.

En setembro dese mesmo ano (2010), pecha tamén o histórico A Nosa Terra,
semanarioengalegoconmáisdunséculodehistoriaquedeixarádeestarnosquioscos
como consecuencia da súa precaria situación económica. O seu presidente e
conselleiro delegado, Alfonso Eiré, aludía á falta de apoio público desde que se
produciuocambiopolíticonaXuntadeGalicia.

Mesesmáis tarde,en marzode2011, acabeceiracomarcal APeneira,bota taméno
peche tras unha ardua temporada de problemas, débedas, impagamentos e
imposibilidadesdemanteroseucadro."Omotivoétansinxelocomoqueosingresos
eraninferioresaosgastos",relatouoseudirectorGuillermoRodríguezquenasegurou
ter posto moitas veces cartos do seu peto para sacar adiante a publicación. "As
publicidadesemaiseufomososustento",di,"exasabequeosxornalistasnontemos
moitoscartos".

Destamaneira,entre2010e2011,pechabantresdaspublicaciónsgalegaseengalego
máisdestacadasdopanoramaperiodísticononosopaís.Asdificultadeseconómicas,a
faltadeaxudaspúblicas,etc.foronapuntadascomoascausasmáisdestacadasdeste
pecheencadea.Defeito,noDiarioOficialdeGalicia(DOG)publicábaseensetembro
de 2010 que a Adminstración autonómica levaría a cabo unha redución da axuda ás
publicaciónsengalego,queesteanoseríaduntotalde400.00euros,un40%menos
queen2009.
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x

A remodelación e reestruturación da Compañía de Radio Televisión de Galicia
(CRTVG),copechededelegacións:
En novembro de 2010, a CRTVG levou a cabo unha reestruturación da súa rede de
delegacións,demodoqueaCompañíadeRadioTelevisióndeGalicia(CRTVG)tomoua
decisiónde"abandonaraexternalización"dosinformativos,paraoquereestruturaas
súasdelegaciónsfóradeSantiagoepechadúassés,adeFerroleadeBurela(Lugo).
Pola súa banda, o local de Pontevedra permanece aberto pero se integra na
delegacióndeVigoporcantoaxestión,econtinuaránoscentrosdeACoruña,Lugo,
OurenseeVigo.

x

A febleza do tecido empresarial do xornalismo galego, que se manifesta en
expedientes de regulación de emprego debido á situación económica. Así, o xornal
ourensánLaRegiónanunciaennovembrode2009quevaiabrirunEREparadespedir
35traballadoresduntotalde200.Aempresafundamentaamedidanodescensodos
investimentosporpublicidadequecuantificaenarredordo18%etaménencuestións
organizativasetécnicas.

DesdeoComitédeEmpresadoxornalaseguranque“ascondiciónsxanoneranboase
aproveitando a crise, peor (...) Houbo un ERE que empezou en 2009 pero foron
despedimentos escalonados de maneira que houbo xente que marchou en 2010 (...)
Ao final o ERE afectou a unhas 25 persoas porque houbo  persoas que ían ser eres
temporaiseoutrosquenonsechegaronamarchar.AfectousobretodoáRedaccióne
non tanto a outros departamentos e pódese dicir que con máis fincapé na xente de
maioridade”.Recoñecenque“houbotaménalgunhacontrataciónnovaporquehoubo
un cambio de sistema, de tecnoloxía, pero a xente nova que entrou, que foi pouca,
non entrou para postos de nova creación senón porque están cubrindo baixas ou
necesidadesprevias”.

EnAtlánticoDiario,ossindicatosexplicanque“botaronaxentequenonestabafixa,
rescindiron contratos temporais e doutro tipo pero sen chegar a facer un ERE”. As
relaciónsdosrepresentantesdostraballadorescoadirecciónson,segundounvoceiro
doComité,“máisbendeindiferenza”.


Tamén La Voz de Galicia, o xornal de maior difusión en Galicia, se propuxo reducir
custos cunha serie de medidas. Segundo o publicado por Xornal.com en outubro de
2010,adirección pretendíaeliminar numerososcomplementossalariais,como osde
antigüidade,pornatalidadeenupcial;igualaroprezodundomingoaodundíanormal,
reducir o complemento á prestación da Seguridade Social segundo o número de
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baixas,substituírasactuaiscategoríasporgruposprofesionais,etc.Sonmedidasque
complementarían a redución salarial do 3% aprobada en setembro do 2009. Este
acordoentreoplanteleaempresaimplicabaareduciónsalarialacambiodequenon
sedestruísenpostosdetraballoeestaráenvigoratéfinsde2011.

ParaoComitédeEmpresadoGrupoVoz,“omáischamativodestebienio20082010é
queseasinouunacordoentreocomitédeempresaeaempresaadía21deoutubro
de 2009, polo cal os traballadores aceptaban a redución do seu salario un 3% e a
empresasecomprometíaanonfacerdespidos.Istoaplicouseatodasasempresasda
Corporación Voz e tamén aos colaboradores, pero non a todos pois houbo
colaboradores dos que se prescindiu e tamén dalgunha corresponsalía, como por
exemplo a de Bruselas. (...) Por outra parte, non se renovaron os contratos a tempo
parcial.Fixéronseunhas10ou12prexubilaciónsapartirdos61anosetaménbaixas
incentivadas”.

En canto aos complementos salariais, “a empresa propuxo suprimilos, aínda que de
momento no se levou a cabo. En referencia ás novas contratacións, algunha moi
puntualedemaneiratemporal.Fixéronseunas60máisoumenosparaVoztelevisión,
menos das que se prevera nun principio”, segundo Manuel Rodríguez, membro do
Comitéentrevistadoparaestainvestigación.

Asprevisiónsacurtoprazononsonmoitomellores.Oacordoasinadomantenseaté
decembrode2011.“Apartirdexaneirode2012,aempresateríaquesubirese3%co
queplantexa,encontraprestación,entre46e75desvinculacións.Esasdesvinculacións
enmarcaríansenunhareorganizacióndaprodución,queafectaríanonapersoas,senón
apostosdetraballo.Omotivoquesealegaéodescensodosingresosdepublicidade,
o que tería xerado perdas, pero se se observa con calma, as perdas desde 2007 son
relativamentepequenas”,segundooportavozsindical.

“Tamén detectamos –engade unha maior hostilidade e rexeitamento social á figura
do xornalista. Cada vez que vamos a cubrir unha información, a xente incrépate
porquepensaquevasacotillear.Partedestaimaxenegativadaprofesiónsedebeaos
famosos que se autodenominan periodistas. Animicamente, esta situación de
incertidumeestáafectandomoitoaostraballadores.Nótaseopesimismonaxenteeo
desexodeestarinformados.Percíbeseunhacargadeapatíanotraballodiario.Aínda
quetemosqueseguircontandohistorias.”


x

Os casos de agresión ás liberdades persoais. O despido dunha xornalista da Cadena
COPEfoiconsideradonuloensentenciaxudicialporconsiderarquesedebíaarazóns
persoais de orientación sexual (casara con outra muller) e ideolóxicas (por ser
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nacionalista). A traballadora e a Cadena chegaron a un acordo despois de dous
despedimentos. A cuestión estaba tanto na lesión laboral en tanto que xornalista
comonaagresiónaosdereitoseliberdadesindividuaiscomopersoa.


x

Oincrementodexornalistasenparo,tantoanivelestatalcomagalego.

Tanto a Federación de Asociacións de Periodistas de España (FAPE), como a nivel
galego, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o Sindicato de Xornalistas de
Galicia(SXG)easAsociaciónsdePrensaprovinciaisforondandocontadoincremento
dexornalistasenparoenEspañaeenGalicia,queforonrecollidosnosmedios.

As advertencias sobre as consecuencias que a situación de inestabilidade laboral ten
para o exercizo da profesión foron outras das reflexións realizadas por xornalistas,
voceiroserepresentantesdasasociaciónsprofesionais.

En opinión, de David González, do Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) “é o
períododoquecoñecemosdapeorcrise.Onúmerodedespedimentoséomaiorda
historia do periodismo en Galicia. En La Región houbo un ERE. En Xornal de Galicia,
despedimentos, tamén en AGN… Sempre alegando motivos económicos.  Isto tamén
afectaaosmediospúblicos,oquecreaunhagrandeincertidumesobreoquevaipasar.
A OPE na CRTVG pode supoñer un ERE encuberto. Son moitas menos prazas que
persoasqueconcurrenaelas”.

A vision de futuro tamén é, en opinión do sindicato, pesimista. “O panorama é moi
escuro e non hai ningunha promesa de que se vaia mellorar a profesión (...) A crise
económica supuxo unha precarización aínda maior dunha situación de partida xa de
porsiprecaria.Asreduciónssalariais,ERES,despedimentoseobservamosunproceso
que xa se viña dando dos traballadores con maior idade isto aproveitouse por
substituílosporxenteenprácticas.(...)Estosupónunempeoramentodacalidadeda
información.Trátasedequitarunprodutocosmenorescosteslaboraisposibles.(...)As
perspectivasqueseestánlevandoacabofanpensarqueasituaciónvaiirapeor”.

Na súa opinón “as facultades tamén teñen responsabilidade porque non se pode
formarxentequevaiiraoparo.Ademais,asnovasxeraciónssonmoiindividualistase
descoñecen o mercado laboral. Hai que inculcarlles un pouco de conciencia de
traballadores(...)Nóspercibimosunhasubanonúmerodesindicados,peromoibaixa.
Enmoitoscasos,haimedoarepresalias(...)edereitosqueeranfundamentais,quese
gañaronconmoitosanoseesforzosestanseperdendo”.
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x

A cara positiva da crise foi o nacemento dun novo diario autonómico, Xornal de
GaliciaedunhanovacanleautonómicadeTDT,VTelevisión:

Unnovomediodecomunicacióniniciouasúaandainaendecembrode2008.Unnovo
diarioenpapelbaixoonomedeXornaldeGalicia,anosdespoisdequeXornal.comse
lanzaraenInternet.Onovodiariodeinformaciónxeral,dirixidoporJoséLuísGómeze
editado por unha filial de Udramedios (Grupo San José), cubría xeograficamente as
novasdetodaGalicia,conespecialatenciónásáreasmetropolitanas.Conredaccións
naCoruña,VigoeCompostela,XornaldeGalicianaceucunplantelconformadopor53
periodistasecencolaboradoresdeopinión.Lamentablemente,acrisetaménrematou
con este xornal, tanto na edición impresa coma na dixital, no segundo semestre de
2011.

A prensa recollía tamén a inicios de 2008, o nacemento dunha publicación galega
baixo o nome de Trueiro, especializada en pesca deportiva, de carácter trimestral e
quesedistribuiríagratuitamenteentendasespecializadas.

En maio de 2010, prodúcese a posta en marcha do canal autonómico dixital da TDT
baixo a titularidade da Corporación Voz de Galicia. O director nese momento, hoxe
directorxeraldaCorporación,éLoisBlanco,Enpalabrasdorepresentantedocomité
deempresa,creáronseuns60postosdetraballo,menosdosquesetiñaprevistonun
principio.


3.1.Aopinióndosexpertos

Os resultados da análise foron sometidos á consideracion dun grupo de expertos
convocados para participar nun grupo de discusión. Optouse por esta modalidade
fronte as entrevistas individuais para fomentar a dinámica de grupo e a valoración
conxuntadasideaseavaliaciónsexpostaspolosconvocados.Naseleccióntendeusea
facer coincidir directores de medios, redactores expertos en áreas de economía,
responsables de organizacións sindicais e de institucións de ensino, e o decano do
CPXG.

Fichatécnica

Técnicadeinvestigación
Data
Duración

FocusGroup
07/07/11
1hora30minutos
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Nºdeintegrantes
Tema

9+2
A situación do xornalismo en Galicia e o
impactodacriseeconómica


Participantes:

(M)Moderadores:CarmenCostaSánchezeJoséSixtoGarcía

Integrantes:
XoséManuelPereiro,decanodoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia.
GabrielLemos,redactordaseccióndeEconomíadeLaVozdeGalicia.
RosaMartínez,directoradaRadioGalega.
SantiMontes,enrepresentacióndoSindicatodeXornalistasdeGalicia.
LuisPérez,directordeCorreotv.
RitaPenedo,delegadadeEuropaPressGalicia.
MartaPérez,vicedecanadaFacultadedeCienciasdaComunicación.
JacoboRey,directordeAxenciaGalegadeNoticias(AGN).
MaríaVal,subdirectoradeXornaldeGalicia.

Os expertos concordan en que a crise económica tivo un impacto negativo para as
condiciónslaboraisdosxornalistasgalegos.Enprimeirolugar,polosdespedimentose
polosexpedientesderegulacióndeemprego;ensegundolugar,aniveldesalariosede
precarizacióndaprofesión.

Está claro que a crise económica trouxo consigo a precarización do traballo
dos xornalistas, como trouxo consigo a precarización do traballo de cinco
millónsdeespañoissegundoaEPA.(RosaMartínez,CRTVG)

Nacriseeconómicadosmedios,tenunhaimportanterepercusiónorecortedeaxudas
públicas ás empresas xornalísticas. Os participantes coinciden en que os medios de
comunicación precisan das axudas institucionais como outros sectores económicos,
maispuntualizanqueesasaxudasdebenreorientarseecondicionarseáimplantación
dasnovastecnoloxíasnasredaccións,porexemplo,ouáestabilidadelaboraldosseus
profesionais.

Omáisimportanteéacriseanivelderecursosdosistemapúblico.Porqueo
sistema público en Galicia ten un papel importantísimo no mantemento
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económico dos medios de comunicación. Unha vez que o sistema público
rompe e hai unha crise xeralizada nos sectores económicos do país, desvela
queestamosnunsistemadeempresasinviable,coqueascousasempezana
caer polo seu propio peso. Eso agora quedou ao descuberto. (Santi Montes,
SXG)

Na época de Fraga houbo un apoio dende ás institucións aos medios de
comunicación tanto aos públicos como aos privados. Iso co bipartito
mantívoseeagoranon,agorareduciuseenpartepolospresupostosdaXunta
e ao mellor tamén porque non cre necesario este goberno adoptar este
mesmoapoioqueachegabanantes.(LuisPérez,Correotv)

Axudasaosmediossi,comohaiparaoutrossectores.Perocunhaesixenciade
rendibilidade. Medios en galego por suposto, pero aínda que sexan malos?
(RosaMartínez,CRTVG)

¿É por que os medios que son 100% en galego reciben menos axudas que
outros medios que meten só unha información en galego? O problemas das
axudaséqueteñenqueseraxudasreenfocadas.Esesconveniosqueseestán
asinandoagoraeunonosvinantes.Unhacousaéuncaderniñoeoutracousa
é que vendas directamente a información. Podería haber axudas para a
implantación das novas tecnoloxías... (María Val, subdirectora de Xornal de
Galicia)

Partimosdequeosmediossonempresasquebuscangañarcartos.Ocriterio
máximo que se lle debería esixir é estabilidade nos postos de traballo e
empregosdecalidade.(RitaPenedo,delegadadeEuropaPressGalicia)

Puntualizan que houbo unha época de bonanza económica previa á crise na que os
beneficios non foron axeitadamente empregados polas empresas de comunicación
galegas, polo que se perdeu a oportunidade de empregar esa situación económica
positivanunhamelloraempresarialedosprofesionais.

¿Asempresascomoascousasíanbenfacíanuncontroldecalidade?Non,o
problema é que as empresas perderon pulso porque se meteron en guerras
políticoempresariais, na burbulla, pero todo iso pasa tamén porque non hai
unhasociedadequedemandeoutracousa(XoséManuelPereiro,CPXG)
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Non obstante, os participantes puntualizaron varias cousas a este respecto. En
primeiro lugar, habería que falar dunha precarización das condicións laborais dos
xornalistasgalegospreviaácrise,demodoqueestaúltimaoquefixofoiagudizarese
malestar que xa existía previamente. É dicir, a crise económica empeorou unha
situaciónquexadeanteserapoucofavorable.

Eucreoqueaprecarizacióndosxornalistasémoianteriorácrise,oquepasa
é que coa crise se acelerou unha caída, a da desvalorización do traballo do
xornalista.(SantiMontes,SXG)

Eulevo20anosnistoeteñovistoprecariedadelaboralsobretodonosxornais
e nas radios desde sempre. Xornadas maratonianas, salarios miserables...
(MaríaVal,subdirectoradeXornaldeGalicia)

Ensegundolugar,osparticipantescoincidenenfalarxanondacriseeconómica,senón
da crise da profesión, da crise do xornalismo, un traballo pouco valorado desde os
propiosprofesionaisedesdeasempresasdecomunicación.

Na época de bonanza económica non se investiu en xeralen profesionais. A
peorcriseéquetantoasempresascomoaxentesederondecontadeque non fan falta

periodistasporqueaxentedosgabinetescobramáis,tenmáistempoecoñece
mellorotema,entónonormaléquefagaunhanotainmellorablecomonon
tes tempo de contrastar , nin se leva, etc. o que está en crise é o papel do
periodista(XoséManuelPereiro,CPXG)

Hai uns días a campaña do New York Times era “a nosa forza son os nosos
profesionais” e pregúntome se aquí os medios farían eso... (Marta Pérez,
vicedecanadaFacultadedeCienciasdaComunicación)

Isto repercute na calidade da oferta informativa que os medios lle ofrecen ás
audienciaseestáenrelacióncomodelodenegocio.Nonsepodeesixircobrarporun
traballo, por un produto, que é igual en todos os medios. Se non se achega valor
engadido,senonsedácalidade,nonsedebeesixirunprezoacambio.Perochegamos
taménauncírculovicioso. Unprofesionalen peorescondiciónslaborais,farátamén
untraballodepeorcalidade.
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Haberíaquepreguntarse:Cántosdenóspagaríamospolainformaciónquese
estáfabricandonestesmomentos?Eupóñooendúbida(MaríaVal,directora
deXornaldeGalicia)

Non, porque non estás diferenciando. Porque tela nun sitio e tela no outro.
Todos os medios están cargando os seus recortes nos seus profesionais,
baixandoossoldos,facendoEREs,despedimentos...Esoindicaquenonseestá
apostandopolosprofesionais.Nonpodesesperarpagarllemenosáxenteeter
menosxente,edicir:euestouapostandopolacalidade(SantiMontes,SXG)

Enterceirolugar,erelacionadocoanterior,estáacrisedecredibilidade.Oscidadáns
máis inquedos non recorren coma antes aos medios tradicionais para informarse
porquecarecendeprofesionaisdereferencianosmediosqueconsiderendenecesaria
consultaparainformarse.

“HaiquepreguntarseporqueoslectoresprefireniraoTwitterantesqueirao
xornal.Porquehaiunhacrisedecredibilidadedosmediostradicionais”.Marta
Pérez,vicedecanadaFacultadedeCienciasdaComunicación)

Defeito,baixouoconsumodeinformativosdetelevisiónmoitísimo,enxeral,
entodasascadeas.(RosaMartínez,CRTVG)

O que temos que pensar é até que punto a xente que teoricamente é máis
inqueda á hora de buscar información é a que ten maior rexeitamento dos
medios tradicionais. Non podemos pensar que se estivemos dando un menú
determinado durante un tempo, a xente vai, logo, demandar outra cousa...
(XoséManuelPereiro,CPXG)

Peroseaxentetenunhábitoadquiridodeconsultarunmedioporquesefía
dunmediodecomunicación,oprimeiroquevaimiraréeso,elogopodemirar
outrasmoitascousas.(SantiMontes,SXG)

Outro aspecto que xera certa incertidume entre os participantes é o do futuro dos
modelosdenegociodosmediosdecomunicaciónecomoestáafectandoaoshábitos
de consumo informativo. Isto xera dúbidas acerca do perfil de xornalista que
demandaránosmediosendezouquinceanos,perotaménacercadacalidadedoque
estánofrecendoosmediosseaxenteseinformaatravésdeblogsoudeconfidenciais.
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Outra crise do sector da comunicación que, en parte vén polas novas
tecnoloxías,quenonsabemoscaraaondevanosmediostradicionaisclásicos,
émoidifícilsaberquevaipasarcopapel,coatelevisión.Eucreoqueestamos
nunmomentodetransición,eucreoquenoqueéaprensaenpapel,mal.Os
demaismediospodenterfuturo.Edespois,todoesemundodeinternetéunha
nebulosa tan grande, que non sabemos que tipo de profesionais farán falta
(LuisPérez,Correotv)

Hai un tema que me preocupa, que se está perdendo a propiedade da
mensaxe. Agora a xente busca en Google a información e le as primeiras
páxinas, pero non van aos medios. Ese algoritmo está definindo o consumo
informativo(RitaPenedo,delegadadeEuropaPressGalicia)

Non obstante, os participantes tamén opinan que independentemente do soporte
empregado,oimportanteénonperderacapacidadedecontarhistorias,deteralgo
quecontardefacelodemaneiradiferenteeinteresante.

Oproblemanonétantoosoporte,éoquefacemosnesesoporte,nopapel,en
internet,naradioounatele.(MaríaVal,subdirectoradeXornaldeGalicia)

As présas – a rapidez e a falta dunha axenda de fontes son identificadas como
dinámicasprodutivasqueestánprexudicandooexercizoprofesional.

¿Cantos xornalistas coñecedes que teñan unha boa axenda? ¿Cantos
preguntan nunha rolda de prensa? Non pregunta ninguén. ¿Por que a xente
nova non quere baixar á rúa? ¿Por que quere quedar na redacción
transcribindoteletipos?(RosaMartínez,CRTVG)

Eunonteñoapercepcióndequeaxentenasredacciónstranscribateletipos.
Haimoitasinformaciónsquetibuscasporteléfono.NassecciónsdeEconomía,
tesquebuscarporteléfono.(GabrielLemos,xornalista)

Engranmedida,axentetenunhacargadetraballotangrande,quenonten
tempo...Candoempezamos,traíasatúanoticia,tomabasuncaféconalguén,
tiñastempodeescribir...(LuisPérez,Correotv)
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Nestesenso,asnovasxeraciónsdexornalistassaídosdafacultadeparecennonsertan
inquedos como os xornalistas de xeracións previas. Os participantes apuntan que os
rapaces deben cuestionarse máis as cousas e ter máis ganas de aprender. Porén,
entoanomeaculpaaoconsiderarquetampoucoseestáfacendoosuficienteesforzo
desdeasempresasparatitorizaloseparaformalos.

Osparticipantesconcordanenqueosestudantesenperíododeprácticasprofesionais
substitúen a persoal de vacacións, unha función que non se corresponde co que
cobranpolotraballoefectuado.

Oqueétristeéquesequeixenportraballar12horasenonsequeixenporque
están facendo Nacional e Internacional, non protestan por conseguir temas
propios, por estar en local... O bolseiro ten que vir a aprender e a estar en
todoslados.(MaríaVal,subdirectoradeXornaldeGalicia)

Hay que hacer un poco de autocrítica en los medios. No los tratamos como
alumnos en prácticas. Porque no tienes tiempo para dedicarle el tiempo que
necesitanoelprimerdía,sinotodos.(JacoboRey,directordeAGN)

Poñerunhorariodemediaxornadanonérealnaprofesión(LuisPérez,Correo
tv)

Hai un concepto distinto do xornalismo pola xente máis nova que pola máis
vella. Da facultade veñen co básico, co abc, pero non veñen co oficio. Non
teñenesainquedanzademetertitularenprimeira.(MaríaVal,subdirectorade
XornaldeGalicia)

Hoxe en día, hai sitios que están utilizando as prácticas, botar xente e coller
xente de prácticas ao mesmo tempo. O problema é que a empresa necesita
queobolseiroestea12 horas.Porquenecesitanqueesteanasíparasacaro
produtoadiante.Porqueestánprecarizandoaprofesión.(SantiMontes,SXG)

Nosistemadeprácticasquetemosnafacultadeintentamosdúascousas:que
sellespagueunhacantidadeequefaganunlímitedehoras.Antescontabas
que se o facías ben, ías quedar uns meses máis. Eu creo que agora están
desmotivados porque pensan que non van quedar. (MartaPérez, vicedecana
daFacultadedeCienciasdaComunicación)
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O tema da vocación é apuntado como fundamental para estar motivados á hora de
exerceraprofesión.Unhavocaciónquequizásseestáperdendo.Oxornalistaderúaé
consideradomáisvocacionalporoposiciónaoxornalistadegabinetedecomunicación.

Éunhaprofesiónmoivocacional.Haiseismesesestivemosfacendoentrevistas
de traballo e de doce persoas, dez o primeiro que preguntaron foi cal é o
horario.(MaríaVal,subdirectoradeXornaldeGalicia)

Segundoosprofesionaisosxornalistasdebenprofundizar,achegarunvalorengadido,
autorespectarse, preocuparse pola calidade do que fan e autovalorarse máis,
cuestionarsetodo,comoformasdepoñerenvaloraprofesión,unhaprofesiónque,
aíndaquenatransicióngozoudecertopoder,naactualidade,carecedel.

Asempresastaménteñenasúapartederesponsabilidadeedecapacidadedemellora
da profesión, a través dos controis de calidade e a través da mellora das condicións
laborais. E a sociedade ten tamén a responsabilidade de pedir un produto de mellor
calidade.

Unha cousa que se está abandoando bastante é o orgullo profesional. É a
esenciadaprofesión.Vamoscontarcousas,aíndaquesexanroldasdeprensa,
pero vamos afrontar un pouco o rito de enterarse de algo e facer que sexa
interesante.(XoséManuelPereiro,CPXG)

Hai que darlle un plus á xente, hai que darlles algo máis. Cando compro un
xornal, busco algo que profundice. A xente busca historias. Busca que che
conten as cousas doutra maneira. O xornalismo impreso debería volver ás
crónicas.(MartaPérez,vicedecanadaFacultadedeCienciasdaComunicación)

O modelo de negocio das empresas non depende de nós. O que depende de
nósédarnosavalerprofesionalmente.(XoséManuelPereiro,CPXG)

Volverafacerconsellosderedacciónserios,volvervalorareconomicamenteo
traballo da xente e o traballo da empresa, autovalorarse os medios de
comunicación...Podehabermoitasfórmulasperotodasteñenquepasarpor
eso.(SantiMontes,SXG)
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Enlosúltimosaños,hevistoquesíquepuedehaberfuturoenelperiodismo
local,comodeproximidad.Esoesalgoqueaúntienerecorrido.(JacoboRey,
directordeAGN)

Aínda que as expectativas a curto prazo non son boas, ante a pregunta de que vai
pasartralacrise,osparticipantesopinanquecomezaráunhanovaetapa,totalmente
diferentedaanterior.

Asexpectativassonmoinegras.SepensasnaOPEdaCRTVG,todaaxenteque
se vai ir á rúa é un número impresionante. Tamén é certo que creceu
esaxeradamente tal vez. Pero vai estar na rúa xente con estudios, con
experiencia,conpreparación...(SantiMontes,SXG)

Hai factores que se nos escapan. O modelo de negocio das empresas non
dependedenós.(XoséManuelPereiro,CPXG)

Eucreoquenonvaivolversernadaigual.Eucreoquevaiserunperiodismo
diferenteácrise.Nadavaivolverserigual.(RosaMartínez,CRTVG)

A resistencia a ese cambio estanos impedindo tamén saír desta crise. Hai
moitasempresasquenonquerencambiarnada,averseéunhacuestiónde
aguantar...(SantiMontes,SXG)
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4. AS CIFRAS DA SITUACIÓN LABORAL EN GALICIA

4.AscifrasdasituaciónlaboralenGalicia

4.1.AsituacióndoscolexiadosenGalicia
4.1.1.Introdución:operfildocolexiadogalego

A partir da información extraída do rexistro de datos do Colexio Profesional de
XornalistasdeGalicia(CPXG)enmarzode2011podemosperfilarunretratodefinitorio
dos xornalistas que conforman o Colexio e á vez dos profesionais que traballan no
ámbito da comunicación na nosa comunidade autónoma. Debemos entender o
presente estudo como un paso máis no empeño do Colexio por radiografar
periodicamenteaprofesiónxornalísticaeascondiciónsnasqueestasedesenvolve.

AanálisepermiteconstatarqueoshomesseguensendomaioríanoCPXG.Amediade
idadedocolexiadotipositúaseen43,9anos(46,7anosnocasodoshomese40,2nas
mulleres).XeograficamenteSantiagodeCompostelacondensaamaiorporcentaxede
colexiados empregados, seguida da Coruña e Vigo. A prensa escrita segue a ser o
medio estrela no ámbito da comunicación en canto a número de empregados, por
diantedaradio,atelevisióneosgabinetes.

4.1.1.1.Medio
Osdatosrecollidosparaopresenteestudoserventaménparaidentificarosistemade
empresas de comunicación que operan en Galicia, caracterizado pola presenza dun
gran número de xornais locais e o importante papel que xoga a compañía pública
CRTVG.

x Aprensaescritaseguesendoosoportequemáiscolexiadosempregananosa
comunidade.
x Aradioetelevisiónempreganpracticamenteomesmonúmerodexornalistas,
acercándosecadavezmáisáprensaescrita.
x Os gabinetes de comunicación son o cuarto sector que máis colexiados
contratadostenenGalicia.
x Aporcentaxedexornalistascolexiadosquetraballanenprensadixitalseguea
serresidual.
x Ototaldecolexiadosparadoschegacaseao10%.
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SOPORTE
Xornalistas
Porcentaxe
Prensadixital
8
2
Radio
69
17
Televisión
67
17
Gabinetes
63
16
Axencias
8
2
Prensaescrita
98
25
Parados
40
10
Outro
33
9
NS/NC
9
2
TOTAL
395
100


4.1.1.2Idadeesexo

Amediadeidadedoscolexiadoséde43,9anos.Nocasodoshomesamediaascende
ataos46,7anos,mentresquenodasmulleressitúaseen40,2.Entodocaso,ambosos
dous sexos amosan un crecente avellentamento, posto que o número de colexiados
menores de 30 anos non chega ao 6,5%, mentres que en 2002 esta porcentaxe
chegabaatao23%.Oshomescontinúansendomaioría(58%)esitúansenototalen16
puntosporcentuaisporenribadasmullerescolexiadas(42%).

SEXO
Homes
Mulleres
TOTAL

IDADE
MENOSDE26
26a30
31a35
36a40
41a45
46a50
51a55
56a60
61a65
TOTAL
MEDIA:

Xornalistas

Porcentaxe
606
442
1.048

Xornalistas
10
57
116
208
202
184
162
74
28
1.041
43,9anos

57,8
42,2
100

Porcentaxe
1
5,5
11,1
20,0
19,4
17,7
15,6
7,1
2,7
100
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IDADE

Menosde26
26a30
31a35
36a40
41a45
46a50
51a55
56a60
61a65

MEDIA

HOMES
Número
Porcentaxe
4
0,7
19
3,2
34
5,7
86
14,3
120
20,0
120
20,0
131
21,8
64
10,6
23
3,8
601
100,0
46,7anos

MULLERES
Número
Porcentaxe
6
1,4
38
8,6
82
18,6
122
27,7
82
18,6
64
14,5
31
7,0
10
2,3
5
1,1
440
100,0
40,2anos


4.1.1.3.Niveldeformación

A metade dos colexiados galegos está licenciado en Xornalismo (48%), outro 10%
cursou despois de acabar a carreira un máster e un 2% chegou a doutorarse. Pola
contra, os colexiados que exercen a profesión sen ter cursado ningunha carreira
representano20%dototal.

VÍADEACCESO
rnalistas Porcentaxe
Nonlicenciado
78 20
LicenciadoenXornalismo
189 48
LicenciadoenXornalismoconmáster
39 10
LicenciadoenComunicación
6 2
LicenciadoenComunicaciónconmáster
10 3
Licenciadonoutraespecialidade
48 12
Licenciadonoutraespecialidadeconmáster
2 1
Licenciadonoutraespecialidadeconmásteren
4 1
comunicación
DoutorenComunicación
9 2
Doutornoutraespecialidade
3 1
Nonrespostada
7 2
TOTAL
395 100

4.1.1.4.Demarcación

AmaioríadoscolexiadosgalegostraballaenSantiagodeCompostela(28%),capitalda
comunidadeautónomaesededosprincipaisorganismospolíticoadministrativos,ena
Coruña(17%)eVigo(13%),principaiscidadesdeGaliciapornúmerodehabitantese
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porpuxanzaeconómica.Nasoutrascatrocidadesgalegas,Pontevedra,Lugo,Ourense
eFerrol,exercenaprofesióno9%,o7%,o7%eo2%respectivamente

DEMARCACIÓN
ACoruña
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
SantiagodeCompostela
Nonrespostada
TOTAL


Xornalistas
66
9
29
28
35
53
112
63
395

Porcentaxe
16,71
2,28
7,34
7,09
8,86
13,42
28,35
15,95
100


4.1.1.5.Radiografíadoxornalistagalego

O perfil de colexiado galego responde a un home duns 40 anos, licenciado en
Xornalismo,quetraballanunmediodosdenominadostradicionais(principalmenteen
prensa escrita) en Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo, e que conta cun
contrato a tempo completo. O seu salario bruto sitúase arredor dos 1.800 euros e
traballademedia8,2horasdiarias,5díasásemana.Amósaserelativamentesatisfeito
coassúascondiciónslaborais,aíndaquetenunhapercepciónnegativadasituaciónen
xeralqueestáaatravesaraprofesiónnestestemposdecriseeconómica.

Nunha xornada laboral cotiá cobre máis temas dos sinalados polos xefes, emprega
habitualmente comunicados de prensa, pero considera que estes deben ser
contrastados,esosténquenoseucentrodetraballosevalorapositivamentearapidez
e a capacidade para propoñer novos temas. Cre que o futuro da profesión está nos
novosmediosligadosainternet,aíndaqueonúmerodecolexiadosquetraballanna
actualidadenosmediosdixitaisémínimo,ávezqueseamosadubitativosobreoseu
futurolaboral.Usainternettodososdíastantonotraballocomonacasaeconéctase
desdeoordenadorpersoaleoportátil.

No que respecta ao seu grao de satisfacción persoal, o colexiado galego está máis
satisfeito coa actividade que realiza que co seu salario, cos medios que conta para
traballar ou co recoñecemento profesional da súa actividade. De todas formas,
amósase razoablemente conforme coa súas condicións laborais en xeral, o cal se
manifesta en que sexa maior o número de colexiados que non tiveron intención de
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mudardeempresaou abandonaraprofesión noúltimoanoque osquesivaloraron
esta posibilidade, aínda que un de cada tres xornalistas si que o chegara a pensar.
Ademais o 38% dos colexiados en activo declarou ter sufrido algunha doenza
relacionadacoexerciciodaactividadeprofesional,principalmentedoresdecolumna,
estréseproblemasdevista.

PERFILDOCOLEXIADOGALEGO
Sexo
Idade



Homes:52%/Mulleres:48%
Media:43,9anos
Homes:46,7anos/Mulleres:40,2anos
Demarcación
Santiago: 28% / A Coruña: 17% / Vigo:
13%
Medio
Prensa: 25% / Radio: 17% / Televisión:
17%/Gabinetes:16%
Paro
9,87%
Contrato
Tempocompleto:60%/Autónomo:9%
Calendario
5,16días/semana
Xornadalaboral
8,2h/día
Informaciónselaboradas
1:5%/2:10%/3:13%/4:6%/5:7%/Máis
de5:19%/Ningunha:16%/NS/NC:26%
Criteriosdeseleccióndenoticias
Por criterios xornalísticos: 40%/ Por
criterios políticos: 19%/ Por criterios
económicos:5%/NS/NC:36%
Salario
Menosde600€:1,77%/De600aa1.199
€: 9,36%/ De 1.200 a 1.799 €: 23,53%/
Máisde1.800€:34,93%/NS/NC:20,5%
Grao de satisfacción coas condicións 6,12(sendo0nadae10totalmente)
laborais
Desexodemudardeempresa
Si:36%/Non:46%
Desexodeabandonaraprofesión
Si:38%/Non47%
Problemasdesaúde
O37%sufriualgunhadoenzarelacionada
coasúaactividadeprofesional
Usodeinternet
7díasásemana:84%
Niveldeautocensura
4,55(sendo0nadae10totalmente)
Valoración do Colexio Profesional de 6,15(sendo0nadae10totalmente)
XornalistasdeGalicia

Aolongodoscasedezanosquevandendequesaíraáluzoinformedoano2002ataa
presenteinvestigación,asituaciónlaboraldosxornalistasqueformanpartedoCPXG
tornou substancialmente. O tradicional desequilibrio entre sexos tendeu a reducirse,
dexeitoquesenoano2002oshomesrepresentabano64,2%dototaldoscolexiados
easmullereso35,8%,hoxeendíaoshomesrepresentano57,8%fronteao42,2%das

59

mulleres.Aidademediadoscolexiadosaumentoudos37anosdemediano2002,aos
40no2009eataos43,9anosno2011.

O substancial aumento da idade media dos colexiados reflíctese nos seus soldos, xa
quementresquenoano2002osprofesionaiscobraban,poloxeral,entre900e1.200
euros, na actualidade gañan máis de 1.800 euros brutos ao mes, de aí que a
satisfacciónsalarialdosxornalistasmedre,pasandodo5,7(sobre10)queserexistraba
en2002ao6de2011.

Polacontra,asatisfacciónlaboralminguoudesdeo6,6no2002ao6,12daactualidade
e o número de colexiados que padeceron algún tipo de enfermidade ligada ao
exercicio da profesión disparouse do 20% de 2002 ao 37% de 2011. A duración da
xornadalaboraleonúmerodedíasdetraballomantivéronsenasmesmascifras.

A carón do crecemento dos salarios tamén se produciu o aumento da taxa de
desemprego,pasandodocase4%de2002apoucomáisdo6%no2009erozandoo
10% na actualidade. Con todo, o avellentamento dos colexiados deu como resultado
que o desexo dos profesionais de abandonar de profesión tendese a reducirse nos
últimostempos,posto quedo49,5%de2002 eo50,6%de2009pasouseen2011a
poucomáisdunterzo(38%).

Atendendo á formación, nestes últimos anos aumentou o número de colexiados
licenciadosenXornalismo,comoconsecuenciadaxubilacióndasxeraciónsmáisvellas
quenamaioríadoscasosnonselicenciaran.Encantoaosmediosnosquetraballanos
colexiados,aprensasegueaseroquemáisprofesionaisempresa,poréndo39,65%de
2002descendeuao30,6%en2009eao25%en2011.Osoutrostresgrandessoportes
ennúmerodeempregadosradio,televisiónegabinetesmantivéronseestables.

No relativo á demarcación obsérvase unha tendencia parecida á dos medios, isto é,
Santiagoseguesendoacidadeondemáiscolexiadostraballan,maliaqueoseupeso
minguouaolongodadécada,baixandodecaseo40%de2002amenosdun30%en
2011,mentresqueosdousgrandesmotoreseconómicosdacomunidade,ACoruñae
Vigo,taménrexistraroncaídasperodemenorimportancia.
Con respecto ao emprego de internet, é onde se observa o maior aumento e a
implantación definitiva da rede como ferramenta cotiá para os profesionais galegos,
postoquedo68,1%queautilizabanen2002chégaseaporcentaxespróximasao90%
tantoen2009comaen2011.
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EVOLUCIÓNDOPERFILDOXORNALISTAGALEGO(20022011)
CATEGORÍAS
2002
2009
2011
Sexo
Homes:64,21%
Homes:54,70%
Homes:57,80%
Mulleres:35,78%
Mulleres:45,30%
Mulleres:42,20%
Idade
Media:37anos(Homes:40
Media:40anos
Media:43,9anos
anos/Mulleres:33anos)
Moda:31a40anos
(Homes:46,7
Moda:31a35anos
anos/Mulleres:40,2
(Homes:36a40
anos)
anos/Mulleres:26a30anos)
Moda:36a40anos
(Homes:51a55
anos/Mulleres:36a40
anos)
Nivel
de LicenciadosenCC.da
Licenciadosen
Licenciadosen
formación
Información:50,70%
Xornalismo:59,50%
Xornalismo:48%
Outraslicenciaturas:20,50% Nonlicenciadosen
Licenciadosen
Xornalismo:39,90%
Xornalismoconmáster:
10%
Outraslicenciaturas:
12%
Nonlicenciado:20%
Demarcación
Santiago:39,94%
Porprovincias:
Santiago:28,35%
ACoruña:17,75%
ACoruña:59%
ACoruña:16,71%
Vigo:16,90%
Pontevedra:24,50%
Vigo:13,42%
Lugo:8,20%
Ourense:4,50%
Medios
Prensa:39,65%
Prensa:30,6%
Prensa:25%
Radio:16,89%
Radio:14,50%
Radio:17%
Televisión:16,42%
Televisión:17,8%
Televisión:17%
Gabinetes:13,59%
Gabinetes:15,50%
Gabinetes:16%
Online:1,23%
Medioselectrónicos:
Prensadixital:

2,5%
2%
Salarios
De600a1.200€:44,60%
De1.000a1.499€:
De1.200a1.799€:
Máisde1.800€:15,70%
37,30%
23,53%
De1.500a1.999€:
Máisde1.800€:34,93%
26,30%

Horas/día
8,2h
8,2h
8,2h
Calendario
22,6días/mes
22,3días/mes
5,16días/semana
Contrato
Tempocompleto:70,30%
Indefinido:62,50%
Tempocompleto:60%
Temporalatempo
completo:16,20%
Desemprego
3,96%
6,20%
9,87%
6,6(sendo0nadae10
Bastantepositivo:
6,12(sendo0nadae10
Satisfacción
laboral
totalmente)
34,10%
totalmente)
5,7(sendo0nadae10
Bastantepositivo:
6(sendo0nadae10
Satisfacción
salarial
totalmente)
42,20%
totalmente)
Desexo
de Si49,50%
Si:50,60%
Si:38%
mudar
de Non49,80%
Non:41,80%
Non:47%
profesión
Si:66,90%
Moideacordo:24,10% 5,20(sendo0nadae10
Liberdade
lingüística
Non:33,10%
Nadadeacordo:
totalmente)
29,70%
Criterios
de Xornalísticos:39,80%
Xornalísticos:32,60%
Xornalísticos:40%
selección
das Económicos:33%
Económicos:30,40%
Económicos:5%
informacións
Políticos:27,20%
Políticos:23,10%
Políticos:19%
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Problemas
saúde

NS/NC:13,80%


de Padeceronenfermidades
relacionadascoasúa
actividadelaboral:20%

Usodeinternet

Diario:68,1%
23vecessemana:10,2%
1vezoumenosaomes:
14,2%

Diario:89,60%
23vecessemana:
1,70%
1vezoumenosao
mes:0,2%

NS/NC:36%
Padeceron
enfermidades
relacionadascoasúa
actividadelaboral:37%
Diario:84%
56vecessemana:11%



4.1.2.Análiseenprofundidadedocolexiadogalego

4.1.2.1.Sexoeidade

Onúmerodecolexiadosgalegosvarónsésuperioraodemulleres:o57,8%sonhomes
eo42,2%mulleres,oqueimplicaqueentreambososdoussexoshaiunhadiferenza
demáisde15puntosporcentuais(15,6):

Distribuciónporsexosdosxornalistasgalegos(en%)







Amediadeidadeéde43,9anos(46,7anosdemediaparaoshomese40,2paraas
mulleres):

Mediasdeidade
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Afranxadeidadeondeseconcentranmáisxornalistaséaquevaidos36aos40anos
(20%). Nas mulleres o tramo predominante é o que vai dos 36 aos 40 anos (27,7%),
mentres que o maior número de homes concéntrase no tramo dos 51 aos 55 anos
(21,8%),oquesinalaatendenciaaunposibleenvellecementodosectormasculinoda
profesiónenGalicia3:
Escaladeidades(en%)



Estamos, polo tanto, ante un panorama no que os homes seguen sendo maioría na
profesión, aínda que as mulleres gañen terreo, apuntando a tendencia de que serán
maioríanunfuturopróximo,postoquesonmáisnumerosasqueoshomesentodosos
3

Setomamosenconsideraciónosdatosextraídosapartirdaenquisarealizadaparaopresenteestudo,atopamos
algunhasdiverxenciasconrespectoaestesresultados.Nonentanto,débeseterencontaqueaenquisaserealizou
seguindounmétodoaleatorio,noquenonsecomputaronsegmentosnincotasdexénero.Nestesentido,dos
xornalistasqueresponderonaenquisao52%sonhomeseo48%mullereseamediadeidadesitúaseen41,2anos
(44,2nocasodoshomese37,9nocasodasmulleres).Atendendoáfranxamaioritariadeconcentracióndeidadede
profesionaisenactivo(3640anos),asmulleressonmaioría(26,8%)eoshomesrepresentano17,2%.
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tramos de idade menores de 40 anos. Tamén nos últimos anos se deron de alta no
Colexiomáismulleresquehomes(entre2008e201035mullerescolexiáronsefrontea
23 homes) e son maioría cunha proporción de 2/3 nas facultades de Xornalismo
españolas.


NºdealtasnoCPXG(20082010)





Noladooposto,atopamosquenoano2007sederondebaixadoCPXG13xornalistas,
mentresqueno2008xaforon29eno2009chegarona50.Oquedácomoresultadoa
estabilizaciónnonúmerodemembrosdoCPXG


4.1.2.2.Demarcación

AcidadeondemáiscolexiadosgalegostraballanéSantiagodeCompostela(28%),sede
daCRTVGeprincipalfocoinformativodacomunidadeporsertaménasededaXunta
deGalicia.EnsegundaposiciónatópaseACoruña(17%)eenterceirolugarVigo(13%),
asdúascidadesmáispoboadasdoterritoriogalego,principaismotoreseconómicose
onde están asentados varios medios de comunicación. No resto das cidades galegas,
Pontevedra,Lugo,OurenseeFerroltraballano9%,o7%,o7%eo2%respectivamente.
Ata un 16% dos enquisados non responderon a pregunta porque se atopan
actualmentenoparo,porquetraballanenlocalidadesgalegasqueconsideranquenon
seadscribenaningunhadestasdemarcaciónsouporqueexercenaprofesiónfórade
Galicia.
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Demarcacióndetraballo(en%)


4.1.2.3.Soporte

A maioría dos colexiados galegos traballan nos denominados medios tradicionais: o
25%fainoenprensaescrita,un17%enradioeoutro17%entelevisión,mentresque
os novos soportes ligados ás tecnoloxías dixitais aínda dan traballo a moi poucos
colexiados,detalformaquesóo2%ditraballarnaprensadixital.
Por outra banda, cómpre destacar a importante presenza dos gabinetes de
comunicacióncomofontedeempregonoámbitoxornalístico,postoqueun16%dos
enquisadostraballaneles.Polacontra,asaxenciassóempregano2%doscolexiados
nanosacomunidade.

Aocompararestesresultados,cosobtidosnosanterioresinformeselaboradosdendeo
CPXGnosanos2002e2009,atopámonosconqueapresenzadaprensaescritatendea
reducirse, posto que no 2002 traballaban nela o 39,7% dos colexiados, no 2009 o
30,6%enaactualidadeo25%comoxadixemos,oquesupónundescensosuperiorao
10%. Pola contra, a radio e a televisión apenas acusan variacións, xa que o primeiro
soporteempregabao16,9%en2002,o14,5%no2009eo17%hoxeendía;osegundo
o16,4%no 2002,o17,8%no2009eo17%no2011.Os gabinetesdecomunicación
amosanunhalixeiratendenciaáalzaentreoscolexiados,xaqueo13,6%dosmembros
doCPXGtraballabano2002engabinetes,o15,5%no2009eo16%naactualidade.

Encantoaonúmerodecolexiadosparados,acifraexperimentouunascensocontinuo
desde2002,candosupoñíao3,96%dototal,mentresquenoano2009,xadurantea
actualcriseeconómica,ascendíaatao6,2%enaactualidadesitúaseno9,87%:
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Evolucióndoparo(20022011)(en%)








Non existen diferenzas substanciais entre o número de homes e de mulleres que
traballanencadasoporte.Unicamentepodemosconstatarqueapresenzadehomes
enprensaescritacaseduplicaademulleres(60,2vs.38,8)equenasaxenciasocorre
xustoocontrario(37,5%dehomesfronteao62,5%demulleres).

SOPORTE
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Parados
Outros

Homes%
37,5
46
75
60,2
59,4
46,3
45
39,4

Mulleres%
62,5
54
25
38,8
40,6
53,7
55
60,6



4.1.2.4.Niveldeformación

A maioría dos colexiados galegos son licenciados en Xornalismo (48%), outro 10%
ademais de cursar esta carreira realizou algún máster e o 2% é doutor en
Comunicación. Por outra banda, os licenciados nalgunha outra rama do ámbito da
Comunicaciónrepresentano5%dototal(o2%sonlicenciadoseo3%tenademaisun
máster) e os licenciados noutra especialidade apartada da rama comunicativa
constitúeno15%dototal(12%licenciados,1%conmásternoutraespecialidade,1%
con máster en Comunicación e outro 1% é doutor nun ámbito diferente ao da
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Comunicación). Fronte a isto, un quinto dos colexiados (20%) recoñece non ter
realizadoningúnestudouniversitario.


Niveldeestudos(en%)



Porsoportesénasaxencias(62,5%)enatelevisión(53,7%)ondeseconcentraomaior
númerodecolexiadosquesonlicenciadosenXornalismo,mentresquenaradioéonde
menos licenciados en Xornalismo traballan (40,6%). Tamén na radio máis dun cuarto
dos traballadores (26,1%) non teñen titulación universitaria, igual que ocorre na
prensaescrita(23,5%)enatelevisión(17,9%).

Os doutores, en cambio, son minoría en todos os soportes. Nos medios onde máis
doutores en comunicación hai son os vinculados á categoría outros (21,2%), e os de
prensaescrita(11,1%).
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Estudospormedio(en%)







4.1.2.5.Contratos

No relativo ao tipo de contrato, a maioría dos colexiados confirma ter un contrato a
tempocompleto(60%),un3%diteloatempoparcial,outro3%comocolaborador,un
4% por obra e ata un 9% como autónomo. A maioría asegura que a actividade que
desenvolvecorrespóndesecoaactividadequefiguranoseucontratodetraballo(76%)
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fronte ao 10% que di realizar un traballo diferente ao que debería levar a cabo
segundooestipuladonoseucontrato.

Tipodecontrato(en%)





Correspondenciaentrecontratoetraballodesenvolvido(en%)





Encantoaosalario,amediasalarialdoscolexiadosgalegosascendeaos1.780,68euros
brutos, sendo a franxa salarial máis alta na que se atopan máis xornalistas, a de
salariossuperioresaos1.800euros(34,9%).

Aíndaqueestafranxaresultaamaioritarianoshomes(40,49%),nonsucedeomesmo
no tocante ás mulleres (28,95%), concentrándose máis mulleres na franxa anterior á
máxima, a que vai de 1.200 a 1.799€ (30%), o que se explica porque os homes son
maioríanasfranxasdemáisidade,quesecorrespondencosquecobranpluses,polo
tanto, esta situación de discriminación salarial das mulleres debería reducirse nos
próximosanosamedidaquevaiansendotan oumáisnumerosasque oshomesnos
tramos de idade máis avanzados. No outro lado da balanza económica, cómpre
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salientar que a porcentaxe de colexiados que cobra menos de 600 euros ao mes só
representao1,77%dototal:
Franxassalariais(en%)



Táboadefranxassalariaistendoencontasóaosxornalistasqueindicaronoseusalario


SALARIOS
Menosde600€
De600a1.199€
De1.200a1.799€
Máisde1.800€
TOTAL
Media:1.780,68€


SALARIOS

Menosde600€
De600a1.199€
De1.200a1.799€
Máisde1.800€
TOTAL


Xornalistas
7
37
93
138
275

Porcentaxe
2,55
13,45
33,82
50,18
100



Homes
Xornalistas
Porcentaxe
4
2,84
18
12,76
36
25,53
83
58,87
141
100

Mulleres
Xornalistas
Porcentaxe
3
2,24
19
14,18
57
42,54
55
41,04
134
100
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Encantoanúmerodepagasaoano,o34,4%doscolexiadosrespondeutermáisde14,
o29%14exactasesóo2%sinaloutermenosde12pagasaoano:

Pagasaoano





Énosgabinetesondeserexistraomaiornúmerodeprofesionais(52,4%)quecobran
14 pagas anuais, mentres que nas axencias ningún xornalista (0%) di percibir 14
retribuciónsporano.Contodo,naprensadixitalexisteunterzodexornalistas(37,5%)
que confirma recibir máis de 14 pagas anuais, situación que se repite en máis da
metade(56,1%)dostraballadoresdeprensaescrita,deradio(55,1%)ecasenametade
dosquetraballanentelevisión(49,3%).

Denovoénasaxenciasondeseatopaamaioríadeprofesionaisquecobrasó12pagas
por ano traballado (37,5%), mentres que sobre o conxunto de respostas prevalece o
fenómeno de máis de 14 pagas anuais, que resulta o maioritario ao representar o
34,4%dototal.
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Pagaspormedioeanotraballado(en%)






4.1.2.6.Horarios

Oscolexiadosgalegostraballandemedia8,2horas:un30%traballa8horasdiarias,un
22% 7 horas (na súa maioría traballadores da CRTVG), un 10% 9 e outro 17% sostén
traballar10oumáisde10horasdiarias.Aopreguntarlleaosxornalistascantashoras
traballaron na última xornada laboral que tiveron, os datos antes expostos varían
levemente e destaca que o número de profesionais que asegura traballar 7 horas
diariasbaixado22%ao17%,queosquetraballan8horaspasanderepresentaro30%
do total a un 23% e que nesta pregunta o número de colexiados que traballa 10 ou
másde10horasaumentou,pasandodo17%ao19%.Estadiscrepancialévanosaintuír
queosxornalistasgalegosteñenmellorimaxedasúasituaciónlaboralnorelativoaos
horariosqueoquearealidadeamosa.
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Duracióndaxornadalaboralennúmerodehoras(en%)





Ao cruzar os datos cos medios, resulta que é na televisión onde a maioría dos
profesionais (85,1%) traballa entre 7 e 9  horas diarias, seguida de preto pola radio
(81,1%). Dos que traballan 10 ou máis de 10 horas por xornada a maioría faino nas
axencias(25%)enaprensaescrita(24,5%).
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Horastraballadaspormedio(en%)





En canto aos días que traballan á semana, a media sitúase en 5,2 días, sostendo,
precisamente, a maioría dos xornalistas (60%) que traballan 5 días á semana. Pola
contra,cómpresubliñarqueun18%dosenquisadosmanifestouquetraballa6díasá
semanaeun3%os7días,nasúamaioríaautónomosquetodososdíasrealizanalgún
tipodetraballo.Poroutrabanda,un3%idénticoaodexornalistasquedintraballar14
horassemanaissostivoquesótraballa2díasásemana,ocalnoslevaareafirmarque
secorrespondencosxornalistasquetraballanenquendasdefindesemana.
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Díasdetraballoásemana(en%)




4.1.2.7.Paro

Un10%doscolexiadosafirmaronatoparseactualmentenoparo,unhaporcentaxeque
aumentaatao29%seampliamosoespazotemporalaosúltimoscincoanos.Ademais
o17%doscolexiadosasegurouestarouterestadomenosdunanonoparonosúltimos
cincoanoseo6%entre1e2anos.Ataun66%dosxornalistasnonresponderonesta
pregunta, ben porque nunca estiveron no paro ou ben porque non quixeron
manifestarexactamentecantotempoestiveron.


¿Estivonoparonosúltimos5anos?(en%)
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Temponoparonosúltimos5anos(en%)



Aopreguntarporcantasvecesaolongodasúavidalaboralestiveronnoparo,o29%
dos membros do CPXG sostén que só unha vez, o 11% dúas veces e o 16% dos
colexiadosafirmaquenuncaestivoparado.Polacontrao3%dosenquisadosestivono
paromáisdecincoveceseun34%nonquixoresponderestacuestión.

Nºocasiónsnoparoaolongodavidalaboral(en%)




En canto á obtención de traballo, o 42% dos colexiados que responderon a enquisa
declarouqueconseguiutraballopormediodeamigosoucoñecidos,relaciónsqueen
moitoscasosforonprodutodoexerciciodaprofesión.Ensegundolugar,atopamosun
34% dos colexiados que manifestou obter traballo por medio do envío de CV ás
empresasdoámbitocomunicativo.Debemosdestacar,poroutrabanda,quesóo5%
dos enquisados sinalaron que acadaron un posto de traballo grazas ás oficinas de
emprego, o cal indica a pouca influencia que estas teñen no mercado laboral
xornalístico.Ademaisunterzodoscolexiados(33%)conseguiutraballoporoutravía,a
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maioríadelesporprácticasefectuadasnoseupostodetraballoantesdaobtencióndo
mesmoouporoposiciónsapostosenmediospúblicos.

Conseguiutraballopor(en%,respostamúltiple)



Porúltimo,éinteresantecontrastaracifrado10%decolexiadosparadosquearroxaa
enquisa coa porcentaxe de xornalistas que coñecen algún compañeiro que perdeu o
seuempregoduranteacriseeconómicaporcuestiónsmotivadaspolamesma:un74%
dicoñeceralguénqueseatopououatopanestascondicións,mentresquesóun11%
non coñece ningún profesional da comunicación que fora despedido da empresa en
quetraballaba:

Colexiadosparadosecolexiadosquecoñecenalgúnxornalistasqueperderaoseuempregopolacrise
económica(en%)
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4.1.2.8.Olugardetraballo

Oscolexiadosgalegosqueexercenaprofesiónconsideranqueoquemáissevalorano
seu lugar de traballo é a rapidez coa que desenvolven as súas tarefas (7,09 puntos
nunhaescalade0a10)4.Aestefactorséguenlledepretoacapacidadedepropoñer
novostemas(6,75puntos)eoacatamentodeordes(6,60puntos).Encambio,oque
os xefes teñen menos en conta segundo a opinión dos enquisados é a análise en
profundidade dos temas (6,21 puntos) e a facilidade para encher tempos e espazos
(5,90puntos).

Osdatosdemostran,pois,queosxornalistasconsideranqueparaestarbenvistosno
seu posto de traballo han de ser rápidos e acatar as ordes, o que deriva
inevitablemente nun xornalismo apresurado en detrimento do traballo en
profundidade.Outrosaspectoscomoaposesióndunhaaxendadefontespropiaouo
respecto do código deontolóxico sitúanse nunha posición intermedia: 6,34 puntos e
6,49puntosrespectivamente:

Mediaedesviacióntípicadeaspectosquesevalorannolugardetraballo(sendo0nadae10
totalmente)









4

A valoración mínima é 0, a máxima 10 e 5 a mínima de estimación positiva.
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Modadeaspectosquesevalorannolugardetraballo(sendo0nadae10totalmente)









4.1.2.9.Asrutinasprofesionais

O23%doscolexiadosgalegosrecoñecenquenonteñenliberdadeparaelixirostemas
dosqueinformaneque,portanto,llesveñenimpostospolosórganosdirectivosdos
mediosenquetraballanesitúannun6,07oseuniveldeliberdadeinformativa.Aínda
así, a valoración diminúe cando os indagamos acerca da liberdade de elección da
lingua na que elaborar as noticias e situándose en 5,24 puntos. É máis, un de cada
catro xornalistas (25%) coloca no nivel mínimo a súa capacidade de decisión sobre a
linguaenqueinformar:

Liberdadedosxornalistaspara…(sendo0nadae10totalmente)




A capacidade de influencia dos xornalistas sobre os produtos que preparan para os
públicosé,nestesentido,bastantelimitada.Ademaisataunterzodosxornalistas(33%)
asegura que habitualmente se autocensura para adaptar as informacións á liña
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editorialdomedioenquetraballan,fronteaun39%queonegaeun28%queprefire
non contestar a esta cuestión. En calquera caso, o nivel de acordo coa autocensura
quedaporbaixodo5(4,61puntos),maliaquesóo17%estimaqueaautocensuranon
lleafectaenabsoluto.
No referente a se consideran que as novas que mandan os gabinetes non necesitan
contrasteatopámonosconqueoscolexiadosenquisadoscrenquesionecesita,xaque
puntúanestacuestióncun3demedia,situándoseestaciframoilonxedoaprobado,
sendoademaisarespostamáissinaladaanotamáisbaixa,o1.

Frecuenciadanecesidadedenoncontrastarasnovasquemandanosgabinetesedeautocensurarse
doscolexiados(sendo0nadae10totalmente)






4.1.2.10.Tarefasefuncións

a) Noticias

Noreferidoaoseulaborprofesional,o26%doscolexiadosqueresponderonaenquisa
elabora cinco ou máis de cinco informacións diarias. A maioría destes xornalistas
traballanenradioouprensa,soportesnosqueseelaboranmáisinformacións,fronteá
televisión ou os gabinetes de comunicación. Pola contra, o 15% di producir unha ou
dúas informacións diarias e o 16% afirma non elaborar ningunha peza informativa.

O motivo que esgrimen os profesionais que non elaboran ningunha información a
diarioéprincipalmentequerealizanlaboresdecoordinaciónoudirección(46%),aínda
que outro 46% decantouse pola opción ‘outros’. Algúns destes xornalistas sostiveron
que non realizan informacións porque traballan como docentes ligados á
Comunicación ou só colaboran con medios escribindo artigos de opinión ou
producindoreportaxescunhaperiodicidadenondiaria.
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Noticiaselaboradas(en%)





Motivosdosxornalistasquenonelaboraroninformación(en%,respostamúltiple)





É na radio –quizais pola propia idiosincrasia do medio onde se rexistra a maior
porcentaxedecolexiadosqueelaborancincooumáisdecinconoticiasdiarias(59,4%),
aíndaquetaménunterzodostraballadoresdeprensaescrita(33,7%)eametadedos
de prensa dixital (50%) asegura elaborar a mesma cantidade de informacións por
xornada. En cambio, nos gabinetes só o 11,1% recoñece producir máis de cinco
informacióndiariasenatelevisióno15%.

Pola contra, nos lugares de traballo nos que se patenta certa tendencia a producir
unha ou dúas noticias por día son os gabinetes (36,5%) e a televisión (26,9%), ao
tempoquesóao4,3%dosxornalistasderadio,ao10,2%deprensaescritaeao12,5%

81

deaxenciasedeprensadixitalsellesesixeunicamenteunhaoudúasinformaciónspor
xornadalaboral:

Nºnoticiaspormedio(en%)





b) Xornadalaboral


Nunha xornada laboral cotiá a maioría dos colexiados que responderon a enquisa
sostén que busca e aporta informacións persoalmente (70%) fronte aun 13% que di
nonbuscalas.Un23%realizafotografías(colexiadosdegabinetesdecomunicacióne
algúns que traballan en prensa), un 29% rexistra son (principalmente na radio, na
prensa e de novo nos gabinetes) esó un 9% rexistra imaxes de vídeo, o que pon en
cuestión a incorporación do perfil do xornalismo multimedia nas empresas
comunicativasgalegas.

Fronte a estes datos un 46% ten a maquetación e a edición entre as súas tarefas
habituais.Poroutrabanda,ametadedoscolexiados(50%)noncubresóostemasque
82

lle sinalan os xefes, senón que ademais de cubrir estes aporta temas de interese
informativoporiniciativapropia,aíndaqueun29%dosenquisadosafirmaqueoseu
laborsereduceaproducirinformaciónssobretemasmarcadospolosseussuperiores.







Nunhaxornadalaboral(en%)



A maioría dos colexiados contrasta as noticias con varias fontes, un 30% di facelo
sempre e un 28% habitualmente, mentres que só o 3% dos enquisados afirma que
nunca contrasta as informacións; atopariámonos xeralmente ante colexiados que
traballancomoasesoresdecomunicaciónesoncontratadosporempresasqueásúa
vezseconvertennaúnicafontecoaquecontanparaproduciraspezasinformativas.

Á hora de preguntarlles aos colexiados que responderon a enquisa sobre se usan
informacións remitidas por gabinetes, as respostas son menos rotundas que no caso
anterior:sóo7%diempregalassempre,aíndaqueamaioríadifacelohabitualmente
(27%)eo19%devezencando.Polooutroextremo,odosenquisadosqueaseguran
quenuncaempreganinformaciónsprocedentesdegabinetes,sósedecantaríano4%.
Norelativoaasinarasinformacións,o23%difacelosempreeun16%habitualmente,
na súa maioría os colexiados que responderon isto traballan en prensa ou en radio,
medios nos que se asinan habitualmente as informacións que se elaboran, mentres
queataun17%aseguranonasinarnuncaaspezasinformativasqueproducen;neste
último caso atopariámonos con colexiados que traballan en gabinetes de
comunicaciónqueporrazónsobviasnonasinannuncaasinformaciónsquerealizan.

Por outro lado, o 28% dos colexiados enquisados cobre actos programados
habitualmente,o14%devezencando,o12%sempreeo11%nuncaofai.Ademais,o
25%dosenquisadospublicatemaspropioshabitualmente,o14%decandoenvezeo
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12%sempre,fronteaun7%queofaimoipoucasveceseun11%quenuncapublica
temasconfeccionadosporelesmesmos.Estesdatospermitenobservarquesebena
maioríadoscolexiadostraballacontemaspropios,haitaménunhaporcentaxedeles
queelaboranasinformaciónsapartirdetemassacadosáluzporoutros.

Prácticasehábitosnodesenvolvementodaprofesión(en%)






CATEGORÍAS
Contrastarcon
variasfontes
Usarinformación
gabinetes
Asinar
informacións
Cubriractos
programados
Publicartemas
propios


Táboaresumodeprácticasehábitosnoexerciciodaprofesión(en%)

Devez
Moi
Nonelaboro
Sempre Habitualmente
en
poucas Nunca
información
cando
veces

NS/NC

30

28

6

4

3

9

21

7

27

19

10

4

9

23

23

16

7

4

17

8

24

12

28

13

10

7

9

21

12

25

14

7

11

7

23
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c) Criteriosdeseleccióninformativa




Ao preguntarlles aos colexiados que criterios se seguen nos seus medios para
seleccionar as informacións que se publicarán, a maioría asegura que os netamente
xornalísticos(40%),fronteaun5%quesinalaoseconómicoseun19%quesosténque
nasúaempresaseseleccionanasinformaciónsatendendoacriteriospolíticos.

Granpartedosenquisadosquesedecantanpoloscriteriospolíticostraballaenmedios
detitularidadepúblicaondesevensometidos aosvaivéns queproducenoscambios
de goberno. Cómpre destacar, ademais, que esta pregunta non foi respondida polo
36% dos xornalistas que contestaron a enquisa, algúns porque non traballan
actualmente e outros porque non traballan en medios informativos, senón en
gabinetes,e,polotanto,consideranqueestedebatenonosinclúe.

Criteriosdeseleccióndasinformaciónsque
sepublicannosmedios(en%)






Criteriosdeseleccióndasinformaciónsquesepublican
nosmedios(en%/excluíndoNS/NC)
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d) Fontes


Sobreocontactoqueoscolexiadosteñencoassúasfontesinformativas,enprimeiro
lugar,amaioríasosténqueépersoalsempre(21%)ouhabitualmente(33%),un15%
afirmaquetenuncontactopersoalcoasfontesdevezencando,esóun4%declara
queestetipoderelacióncoasfontesénula.Ensegundolugar,un25%dosenquisados
contactahabitualmentecoassúasfontesatravésderoldasdeprensa,un7%sempree
un15%devezencando,mentresqueun14%ofaimoipoucasveceseun11%nunca.

En terceiro lugar, sobre o contacto coas fontes a través de actos programados,
atopámonoscunhasporcentaxessimilaresásdocontactoatravésderoldadeprensa,
o27%sosténqueestetipodecontactoseproducehabitualmente,o5%quesempre,o
18% sinala que de cando en vez, mentres que o 13% di que moi poucas veces este
contactotenlugareo8%sosténquenuncaseproduce.Istopermítenosobservarque
oscolexiadoscontactanconmáisasiduidadedeformapersoalcoasfontesqueatravés
deroldaseactosprogramadospolasmesmasparaatraerosxornalistas.

Noquerespectaaocontactoatravésdeteléfono,asporcentaxesdasopciónssempre
e habitualmente dispáranse, representando o 21 e o 38% respectivamente, mentres
queoscolexiadosquenuncacontactancoasfontestelefonicamentesórepresentano
4%.Poroutrabanda,ousodocorreoelectrónicocomocanledeconexióncoasfontes
tamén está amplamente estendido entre os membros do CPXG: o 15% emprégao
sempreparacontactarcoassúasfontes,o33%habitualmente,o16%devezencando,
o8%moipoucasveceseomesmo4%quenocasodoteléfonoaseguranonempregalo
nunca.

Asporcentaxesdasopciónspositivas(sempreouhabitualmente)soninferioresnouso
docorreoelectrónicocomocanlequenodoteléfono,porqueesteúltimopermiteun
contacto máis directo e inmediato coa fonte, ademais de que, por exemplo para a
radio,permiteagravacióndecortesouocontactoendirectocoasfontesinformativas.
Fronteaoestendidousodoteléfonoedocorreoelectrónicocomoferramentascoas
que contactar coas fontes, atopámonos con que a maioría dos colexiados galegos
empregan moi poucas veces (22%) ou nunca (29%) as redes sociais como canle de
unióncoassúasfontes,mentresquehaiun11%queasempregahabitualmentepara
estecometidoetansóun3%queasusasempre.Detrásdestacircunstanciaestarían
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cuestiónsrelativasácredibilidadeeáconfianzaqueoscolexiadosllesoutorganaeste
tipodeespazos.

En canto ao contacto coas fontes mediante comunicados de prensa, o 28% dos
enquisadosafirmaqueéhabitual,o19%queseproducedevezencando,o11%moi
poucas veces, o 10% nunca e só o 5% sostén que sempre. Volve aparecer aquí a
desconfianza que os colexiados lle teñen aos gabinetes, así como a preferencia dos
profesionais dos medios de contactar coas fontes persoalmente ou a través de
teléfonooumail,queasfontessexanasqueinicienocontactomedianteroldas,actos
programadosecomunicados.

Estacircunstanciaaíndasevemáisnitidamentecandosellepreguntaaoscolexiados
porquenlevaainiciativanarelaciónentreeleseasfontes:amaioría(37%)sosténque
ainiciativanocontactolévanaindistintamenteasfontesinformativaseosprofesionais,
aínda que ata un 25% constata que a maioría das veces son eles os que levan a
iniciativa, o cal sumado ao 5% dos enquisados que sinalan que levan sempre a
iniciativa, representa unha porcentaxe moito maior que a dos colexiados que
contestaronqueamaioríadasveces(4%)ousempre(tansóun1%)éafonteaque
levaainiciativanarelación.

En último lugar, sobre se os membros do Colexio non teñen contacto nunca coas
fontes,amaioríadosqueresponderonaenquisadeclarouqueestacircunstancianon
seproducenunca(41%),un15%sinalouqueenmoipoucasocasiónspasaisoesóun
2%doscomunicadoresexerceoseutraballodiariosencontactarnuncacoasfontes.


Iniciativanarelaciónentreafonteeocolexiado(en%)
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Tipodecontactocoasfontes(en%)





CONTACTO

Persoal
Roldasdeprensa
Actosprogramados
Teléfono
Correoelectrónico
Redessociais
Comunicados
Nontencontacto

Táboaresumodotipodecontactocoasfontes(en%)

Sempre Habitualmente Devezen Moipoucas
cando
veces

21
7
5
21
15
3
5
2

33
25
27
38
33
11
28
2

15
15
18
9
16
11
19
3

4
14
13
3
8
22
11
15

Nunca

NS/NC

4
11
8
4
4
27
10
41

23
27
28
25
24
26
27
38


4.1.2.11.UsodeInternet

Amaioríadoscolexiadosgalegos(84%)empreganinternetossetedíasdasemana,do
que se deriva que non só o utilizan no lugar de traballo, senón tamén na casa e no
lecer. De feito, só o 5% di conectarse á rede unicamente cinco días á semana, que
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corresponde co número de días traballados por semana sinalados pola maioría dos
entrevistados(60%).

Díasásemanadeusodeinternet(en%)


Emporiso, catro de cada cinco colexiados (80%) recoñece que usa internet tanto na
casacomonotraballoe,denovo,éo5%quensóoempreganopostodetraballo.Isto
provocaasimetríaestablecidaconrespectoaosdispositivosutilizadosparaaccedera
internet, que reflicte proximidade entre os que se conectan a través do ordenador
persoal (83%) e os que o fan co ordenador portátil (69%)5. As respostas amosan un
claro predominio dos dispositivos informáticos fronte aos soportes móbiles como
preferidos para acceder á rede, posto que estes últimos son elixidos polo 47% dos
colexiados, aglutinando os que se decantan polo teléfono (26%) e os que elixen o
smartphone(21%).


Dispositivosusadosparaconectarseainternet(en%,respostamúltiple)


Nonentanto,asprácticasefectuadasnaredevaríansubstancialmente:mentresquea
maioría sempre acoden a internet para ler xornais dixitais (48%) ou consultar as
versións on line dos rotativos en papel (46%), tamén son maioría os que nunca
escoitanaradioeninternet(33%)ninvenatelevisión(48%),nintampoucochateanou
5

A suma de porcentaxes é superior a 100 porque se permitiu a resposta múltiple. O fenómeno da resposta múltiple
reprodúcese sempre que se produce esta circunstancia
.
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manteñenconversasenliña(46%). Defeito,aporcentaxedecolexiadosquesempre
realizanestastresúltimasprácticaseninternetéextremadamenteresidual:escoitara
radio(6%),veratelevisión(2%)echatear(3%).

Prácticasehábitosnoconsumodeinternet(en%)


PRÁCTICAS

Táboaresumodeprácticasehábitosnoconsumodeinternet(en%)
Sempre Habitualmente Devezen Moipoucas Nunca
cando
veces

Lerprensadixital
Escoitararadio
Veratelevisión
Lerxornaisenpapel
Chatear
Confidenciais
Documentarasnovas
Veropiniónusuarios
Redessociais

48
6
2
46
3
4
24
10
16

30
14
7
28
13
27
40
34
33

11
20
15
10
12
22
14
23
12

6
23
24
5
22
24
4
10
14

2
33
 48
5
46
17
2
15
21

NS/NC

4
4
5
6
5
6
16
8
5
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Existen, doutra banda, catro prácticas que os enquisados realizan habitualmente en
internet,édicir,quesonmenosfrecuentesqueaconsultadexornais,peroqueaínda
así acadan unha repercusión notable entre as preferencias dos colexiados galegos á
hora de conectarse a internet e que, ademais, inflúen e repercuten no seu traballo
cotiánencantoqueentroncancoabuscadefontes,adocumentacióndeinformacións
ou a consulta de opinións. Neste senso,  o 40% dos colexiados galegos de xeito
habitualdocumentaasnoticiasquepreparacoaaxudadarede,o27%botanmandos
confidenciais,o34%tenencontaasopiniónsqueosusuariosvertenáredeeo33%
accedeásredessociais.

As cifras demostran, pois, que malia que aínda non é unha tendencia xeneralizada e
común a todos os colexiados galegos, cada vez son máis os que recorren a internet
comopozodeinformaciónecontrastedasinformaciónsquepublicannoseumedio.
Grazas a internet o xornalismo está patentando unha nova modalidade de acceso ás
fontes,nosentidodequexanonéestritamentenecesariosaírárúaparateraopinión
darúa.Ademaisaredepermiteainteraccióneabidireccionalidadeentrepúblicose
xornalistas e, de facto, a maioría dos membros do CPXG (41%) asegura ter contacto
coaaudienciadoseumedioatravésdeinternet.

Estecontactorealízase,sobretodo,atravésdocorreoelectrónico(67%),seguidode
preto polas redes sociais (59%), minguando os mecanismos de comunicación máis
tradicionaiscomaacartaenpapel(5%)oumesmooteléfono(24%).Maliaqueunde
cada cinco colexiados (21%) confesa que nunca utilizou redes sociais, dos que si as
utilizanamaioríaoptanpolasmesmasredes.


Contactocoaaudiencia(en%)





Mododecontacto(en%,respostamúltiple)
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Enconsecuencia,Facebookéempregadapolaprácticatotalidadedos colexiadosque
usanredessociais(97%),seguidadeTwitter(43%).Paraainterpretacióndestesdatos
nonpodemosesquecerqueFacebookéaredesocialmaioritarianomundo,concase
700millónsdeusuarios,equeTwittertaménestádespegandoconforzanosúltimos
meses en España debido á boa acollida que está a ter o seu formato microblog de
mensaxesquenonpodensuperaros140caracteresequepermitenorelatocaseen
directodosacontecementosouhistoriasvividaspolosusuarios.Entodocaso,ambas
asdúasredessociaissonredesdecarácterxeneralistaeligadasaoámbitodolecer,o
que sinala a preferencia por esta modalidade de redes fronte a outras de carácter
profesionalcomoéLinkedIn,quesóéempregadapolo13%doscolexiadosgalegos,ou
deencontroscomoéBadoo,naquesóo1%dosenquisadosrecoñeceestarrexistrado:

Redessociaismáisusadaspoloscolexiados(en%,respostamúltiple)




A maioría dos membros do Colexio enquisados cualifícanse con 7 puntos sobre 10
cando se lles pide unha autoavaliación con respecto ao seu dominio das novas
tecnoloxías,aíndaqueamediadescendea6,89puntos(desviacióntípica:1,46),oque
demostraundominiodenivelusuario.Sóo12%seautoavalíacoamáximapuntuación:
10% (9 puntos) e 2% (10 puntos), mentres que o 8% estima que o seu dominio das
novastecnoloxíaséinsuficiente(inferiora5puntos):
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Dominiodasnovastecnoloxías(de1a10puntos)



Istoenlazadirectamenteconqueoscolexiadosrespondanconsolvenciaaunhaserie
dehábitoscomúnsnarede.Nestesentido,casetrescuartos(70%)afirmanquesaben
gravar contidos e subilos a YouTube, case todos din saber o que é un link ou
hipervínculo(95%)emáisdametade(58%)oqueéafiguradocommunitymanager.

Pero, por outra banda, a súa visión sobre os novos medios dixitais é altamente
optimista,xaqueseisdecadadez(62%)consideraqueénoscontidosparaawebonde
se concentra o futuro laboral para os xornalistas, seguido dos que conceden esta
atribución aos xornais de versión en liña (51%). No lado oposto, o peor futuro
augúrano(porordeascendente)paraasaxencias(10%),paraaprensatradicionalen
papel(11%)eparaasasesorías(13%).

Posibilidadesdefuturolaboralparaxornalistas(en%,respostamúltiple)
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4.1.2.12.Crise
a) Salarios


Un 48% dos colexiados que responderon a enquisa declarou que na súa empresa
houboalgunhareducióndesalariosdesdequecomezouacriseeconómica,fronteao
33% que negou que na súa empresa se producira esta circunstancia. Os enquisados
que sostiveron que houbo redución salarial consideran que de media esta redución
afectou o 7,1% dos salarios, véndose implicados a metade de colexiados por unha
reducióndo5%,quefoiaqueselleaplicouaosfuncionariospúblicos.

Mediaemodadareducióndesalarios
(sendo0nadae10totalmente)



Poroutrabanda,aopreguntarlleaoscolexiadoscantoafectaaactualcriseeconómica
aosalariodosxornalistas,atopámonosconqueconsideranqueafectademediaun7,7
(nunbaremode1a10),sendoapuntuación8amáisrespondidapoloscolexiadosque
realizaronaenquisa(27%)seguidapolamáximapuntuación10(21%),mentresquesó
o1%dosmembrosdoColexioenquisadosconsideraqueacriseafectaomínimo(1
sobre 10) aos salarios dos profesionais que traballan no sector da comunicación en
Galicia. Terían, pois, os colexiados unha percepción máis pesimista sobre os seus
salariosqueoquearealidadereflicte,postoque,comodescribimosanteriormente,a
súamediasalarialroldaos1.800eurosbrutos.

b) EREs


Ao longo destes anos de crise foron varias as empresas do ámbito da comunicación
que puxeron en marcha expedientes de regulación de emprego (ERE), como así se
reflictenadescricióndeacontecementosdosanosdecriseeconómicaqueopresente
informeincorpora.Aopreguntarllesaoscolexiadosporestasituación,o67%negaque
na súa empresa se puxera en marcha un ERE, mentres que un 11% afirma que esta
circunstancia se produciu. As condicións en que os EREs se practicaron son variadas:
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unsforontemporais,outrosdefinitivos,unsimplicaronreducióndehorasdetraballoe
polotantodesalarios,outrosprexubilaciónsoudespedimentos.

PostaenmarchadeEREs(en%)



c) Cadrosdepersoal


Aínda que en moitas empresas se esquivou a posta en marcha de EREs, un 34% dos
colexiadosafirmouquenasúaempresahouboreducióndocadrodepersoalestable,
fronteaun46%quecontestouocontrario.Encantoaonúmerodecolaboradoresou
correspondentes cos que contan as empresas comunicativas galegas, o 36% dos
colexiadossosténquetaménseviureducido,mentresqueun42%consideraquenon.
Atopámonos, polo tanto, perante cifras moi parecidasen ambos os dous casos, polo
que é posible que nasempresas nas que se reduciu o número de traballadores fixos
taménseoptoupordeixardecontarconcolaboradoresecorrespondentes.

Encantoaosenquisadosqueconsideranqueacriseafectousobreototaldoplantel
das súas empresas, atopámonos con que consideran que de media os cadros de
persoal víronse reducidos nun 17,3%, aínda que a franxa na que máis colexiados se
inclúenéaquesinalaunhareducióndepersoalquevaido6ao10%(23,5%),seguida
da que vai do 1 ao 5% (15,4%). Só o 6,6% dos enquisados denuncia que na súa
empresativolugarunhareducióndocadrodepersoalsuperiorao35%,un8,1%non
sabeprecisaraporcentaxeaataun21,3%optapornoncontestar.

Redución do cadro de persoal estable (en %)              Redución nº de colaboradores ou
correspondentes
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A situación dos colexiados galegos aínda torna máis escura cando abordamos a
contratacióndexornalistas.Oscolexiadosqueresponderonaenquisaconsideranque
demediaacriseafectanun8,7(nunhaescalade1sobre10)áofertadeempregopara
xornalistas, de tal forma que unha maioría dos enquisados (45%) afirma que a crise
afectaáxeracióndeempregonun10sobre10,mentresqueosqueconsideranqueé
todo o contrario (1 sobre 10) só representan o 2% do total. Atopámonos así cunha
estruturadetramosquevaiaumentando,concentrándoseamaioríadasrespostasnos
tramosmáisaltosdaescala.

d) Recursos


En canto aos recursos que as empresas destinan á cobertura informativa, as
porcentaxessonsimilaresásdasanteriorescuestiónsreferidasareducióndecadrode
persoal estable e do número de colaboradores ou correspondentes: un 34% afirma
queestasreduciónsenrecursosseproduciron,mentresqueun46%sosténquenasúa
empresa non se puxeron en marcha estas reducións. Outra vez atopámonos coa
posibilidade de que nas empresas onde se reduciu persoal primeiro se optou por
reducir recursos e salarios antes de pór en marcha medidas que afectasen
traballadores.
Reduciónderecursosparaacoberturainformativa(en%)




Candosellespreguntaaoscolexiadoscomoafectouacriseaosrecursosinformativos
noámbitocomunicativogalegoenxeral,enonsónassúasempresas,consideranque
afecta de media un 6,7 nunha escala de 1 a 10.  A valoración máis sinalada polos
enquisadosfoi8(un21%)seguidade7(19%)e5(15%),oquereflicte,porunhabanda,
queoscolexiadosconsideranqueasituacióneconómicaépeornosectorenxeralque
noseupropiomedioe,poroutra,quecrenqueacriseafectamáisaossalariosouao
empregoqueaosrecursosinformativos.

En cambio, ao preguntarlles aos colexiados se nas súas empresas se puxeron en
marcha medidas de aforro en teléfono ou material, atopámonos cunha situación de
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equidadeentreosqueafirmanquesieosquenon:40%frontea41%respectivamente.
Istodébeseaqueémáisfácilparaasempresaspedirlleaostraballadoresqueaforren
en teléfono, papel ou luz antes que reducir recursos que afectan directamente á
cobertura informativa (unidades móbiles, coches, cámaras, ordenadores…), reducir
salarios,despedirtraballadoresoudeixardesuplirabaixadosmesmos.


Medidasdeaforroenteléfonooumaterial(en%)







e) Calidadedevidaedasinformacións


En relación directa con todas estas cuestións, aparece a calidade de vida dos
colexiadosedasinformacións.Osenquisadosvaloranqueacriseafectaácalidadedas
informacións que producen nun 6,6. A maioría puntúa dita circunstancia cunha nota
entre5e10,sendoo7aquemáisrespostasconcentra(18%),destacandotaménque
ataun15%consideraqueacriseafectaácalidadedosprodutosinformativosnun10e
un11%consideraqueacrisenonlleafectaámesmaninmoitoninpouco,puntuando
cun5.

Encantoásúacalidadedevida,consideranqueacrisellesafectounun6,7demedia.
Un19%consideranqueosefectosdasituacióneconómicasobreasúacalidadedevida
édun7sobre10,mentresqueun6%consideraqueacrisenonllesafectaenabsoluto.
Despréndese destes datos que o pesimismo mostrado polos colexiados ao ser
interrogadospoloefectodacriseeconómicanossalarios,aofertadeempregoouos
recursos dedicados á cobertura informativa, tamén ten cabida na valoración da súa
calidade de vida, directamente afectada polas súas condicións laborais, aínda que
consideranqueestaseviumenosafectadapolacrisequeossoldosouoemprego.
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Mediaedesviacióntípicadecomoafectaacrisea…(sendo0nadae10totalmente)





Modadecomoafectaacrisea...(sendo0nadae10totalmente)







Táboasresumodeaspectoslaboraisenfuncióndeseoscolexiadosconsideranqueafectaacrise
(en%)


Afectaacrisea…
Salarios
EREs
Cadrodepersoalestable
Reducióncolaboradores/correspondentes
Recursoscoberturainformativa
Aforroenteléfonooumaterial

Si
48
11
34
36
34
40

Non
NS/NC
33
19
67
22
46
20
42
22
46
20
41
19
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4.1.2.13.Asatisfacciónpersoal

Dous de cada dez colexiados (17%) non están satisfeitos co salario que reciben polo
seu traballo e considérano insuficiente. Tan só o 3% está plenamente satisfeito co
soldoquepercibe(10puntos),mentresqueamediasitúaseen6,04puntossobre10e
a moda en 7 puntos. Isto vén dicir que os colexiados polo xeral non están nin
plenamente satisfeitos nin plenamente insatisfeitos coa remuneración económica e
queexistenoutrascuestiónsquellespreocupanmáis.

A máis importante é a que ten que ver coas perspectivas de futuro laboral, onde a
mediadesatisfacciónsesitúapoucoporribadoaprobado(5,31puntos).Aestefactor
séguelleenordedepreocupaciónorecoñecementoprofesionaldotraballorealizado,
pois aquí a media de satisfacción acada os 5,87 puntos sobre 10. Con todo, das
situacións formuladas nas entrevistas, é na satisfacción en xeral coa actividade que
realizan onde os colexiados din sentirse máis acomodados, posto que a media case
acadaos7puntos(6,97).Outroscondicionamentoscomooclimalaboraldaempresa
(6,08), as condicións laborais en xeral (6,11) ou os medios de que se dispón para
desenvolverotraballo(6,37)apenassobrepasandemediaos6puntossobre10:

Mediaedesviacióntípicadeniveisdesatisfaccióndoscolexiados(sendo0nadae10totalmente)
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Modadeniveisdesatisfaccióndoscolexiados(sendo0nadae10totalmente)




Alecturadosdatosantesexpostosamósanosunpanoramaondeoscolexiadosgalegos
seamosanmoderadamentesatisfeitoscoasúasituaciónlaboralenxeral,sendooque
máisvaloranapropiaactividadequerealizan,quepuntúancun7demedia,eoque
menosassúasperspectivasdefuturolaboral(5,3).

AoabordarosniveisdesatisfaccióndosmembrosdoColexioenfuncióndosdiversos
mediosnosquetraballan,atopámonosconque,poloxeral,oscolexiadosqueexercen
engabinetesdecomunicación,radio,televisiónenospostosdetraballoenglobadosna
categoría ‘outros’ (docencia fundamentalmente) amósanse máis satisfeitos coas súas
condiciónslaborais(6,55,6,52,6,17e6,68demediarespectivamente)esalariais(6,27,
6,31, 6,42 e 5,86 respectivamente) que o resto dos seus compañeiros, debido a que
nestescatrosoporteséondeestápresenteafiguradotraballadorfuncionariopúblico.

Por outra banda, os colexiados empregados na prensa escrita, que seguen a ser o
sector maioritario, amósanse relativamente satisfeitos coa actividade que realizan
(6,77)ecosmediosquedispoñenparalevaracaboasúaactividade(6,16),aíndaque
se amosan máis pesimistas cando se lles pregunta polas súas perspectivas de futuro
laboral(5,17):
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SOPORTES

Mediadesatisfacciónsegundomedios(sendo0nadae10totalmente)

Co
Coa
Coas
Co
Co
Cos
salario actividade perspectivas clima recoñecemento medios
defuturo
laboral
profesional
ao
dispor

Coas
condicións
laborais

Axencias 5,38 6,88
7,33
7,75 6,71
5,63
5,50
Gabinetes 6,27 7
5,87
7,13 6,42
6,94
6,55
Prensa
5,29 7,63
4,71
6,88 6,63
7,13
5,88
dixital
Prensa
5,67 6,77
5,17
5,66 5,47
6,16
5,47
escrita
Radio
6,31 7,13
5,95
6,11 6,05
6,28
6,52
Televisión 6,42 6,92
4,67
5,09 5,47
5,84
6,17
Outro
5,86 7,07
6
7,04 6,38
7,21
6,68

Seanalizamosestesmesmosparámetrosdesatisfacciónenfuncióndosmediostendo
enconsideraciónsóasvaloraciónsmáisaltas(9e10)paracomprobarquecondicións
posúen os colexiados que se atopan plenamente satisfeitos, atopamos que sobre o
salario son os membros do CPXG que traballan na televisión os que máis conformes
están,puntuandooniveldesatisfaccióncun9o10,4%ecun10o7,5%.Polacontra,
ningún colexiado dos que traballan en axencias, prensa dixital ou en empresas
englobadasnacategoría‘outros’puntuoucoanotamáisaltaasúasatisfacciónsalarial:

Colexiadosplenamentesatisfeitoscoseusalarioenfuncióndomedionoquetraballan(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros


9
0
1,6

10
0
4,8

0

0

2
4,3
10,4
10,7

1
4,3
7,5
0


En canto á satisfacción coas condicións laborais, son os colexiados que traballan en
empresas da categoría outros os máis satisfeitos, valorando esta cuestión cun 9 o
17,9% dos enquisados. En cambio, ningún xornalista que exerce a profesión en
axenciasouenmediosdeprensadixitalconsideraqueassúascondiciónsdetraballo
merezanserpuntuadascun9oucun10.
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Colexiadosplenamentesatisfeitoscoascondiciónslaborais(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
4,8

10
0
4,8

0

0

4,1
5,8
7,5
17,9

1
4,3
3
0


No relativo á satisfacción persoal coa actividade que realizan, dos colexiados que
responderonaenquisaosquemáisconformesseamosaronforonostraballadoresde
axencias,postoqueo37,5%delesconsideraqueasúasatisfaccióncoaactividadeque
desenvolvenadiarioédun9.Osenquisadosmenossatisfeitoscoseulaborprofesional
sonosquetraballanentelevisión,puntuandoo7,5%delescun9eo13,4%cun10.

Colexiadosplenamentesatisfeitoscoaactividadequerealizan(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
37,5
7,9

10
0
14,3

25

0

17,3
13
7,5
7,1

4,1
11,6
13,4
14,3



Arespectodasperspectivasdefuturolaboralningúntraballadordeaxenciassemostra
optimista, de tal forma que ningún valora esta cuestión cun 9 ou un 10. Nesta
categoría son os colexiados que traballan en empresas pertencentes á categoría
‘outros’osquemáisconfíannoseufuturolaboral,posiblementeporquemoitosdeles
traballan como docentes con praza fixa, de tal forma que o 7,1% outorga a esta
cuestiónun9eo3,6%un10.
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Colexiadosplenamentesatisfeitoscoasperspectivasdefuturolaboral(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
1,6

10
0
7,9

0

0

2
2,9
1,5
7,1

0
7,2
3
3,6


Ao interrogar os colexiados sobre o clima laboral da súa empresa resulta que polo
xeral se amosan máis satisfeitos que con respecto ao seu futuro na empresa, en
especial os que traballan en gabinetes de comunicación, pois o 12,7% dos mesmos
valoracun9oclimaqueserespiranoseulugardetraballoeataun22,2%considera
que merece ser puntuado cun 10. Os máis desconformes son os colexiados
empregadosenmediosdeprensaescritaquevaloranestacuestióncun9o6,1%ecun
10o3,1%.

Colexiadosplenamentesatisfeitoscoclimalaboraldasúaempresa(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
12,7

10
25
22,2

12,5

12,5

6,1
5,8
6
7,1

3,1
5,8
4,5
17,9



SobreosmediosdequedispoñenosmembrosdoColexioparadesenvolveroseulabor
diario,atopámonosconqueoutravezosenquisadosquetraballanengabinetessonos
quemellorvaloranestacuestión,outorgándolleo9,5%un9eoutro9,5%un10.Na
contra,ningúncolexiadoempregadoenaxenciaslleoutorgaaestacuestiónun9ouun
10.
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Colexiadosplenamentesatisfeitoscosmediosdosquedispoñenparadesenvolveroseutraballo
(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
9,5

10
0
9,5

0

12,5

6,1
2,9
1,5
10,7

5,1
4,3
1,5
3,6

En último lugar, sobre o recoñecemento profesional do seu traballo, o 14,3% dos
colexiadosquetraballanparagabinetesdecomunicaciónvalóraocun9,mentresque
ningún traballador de axencias considera que o seu labor está ben recoñecido pola
profesióne,polotanto,nonlleoutorganaestacuestiónninun9ninun10.

Colexiadosplenamentesatisfeitoscoseurecoñecementoprofesional(en%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
14,3

10
0
4,8

12,5

0

4,1
5,8
6
3,8

1
2,9
1,5
11,5


4.1.2.14.Oúltimoano

Os niveis intermedios de satisfacción dos colexiados galegos non provocaron, non
entanto,quesentisengañasdemudardeempresae,defeito,tansóundecadatres
(36%) experimentou este desexo. Ocorre algo semellante con respecto ao abandono
da profesión, xa que pouco máis dun terzo (38%) dos membros do CPXG en activo
desexaronistonoúltimoano.

Tres de cada catro colexiados (76%) confirman que non sufriron ningún tipo de
discriminación por cuestión de sexo nos últimos meses, aínda que un de cada catro
(26%)aseguracoñeceralgúncasodealguénquesipadeceuestetipodediscriminación
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noseumedioounoutroalleo.Nestamesmaliña,daspersoasquesufrironalgúntipo
dediscriminaciónpormordoseusexo,un90,6%sosténcoñecermáiscasosqueoseu.

Táboaresumodediscriminaciónporsexo(en%)


Sufriudiscriminaciónporsexo
Si
Non
8
76
Coñecealgúncasodediscriminaciónporsexo
Si
Non
26
57


NS/NC
16
NS/NC
15

Case a metade dos colexiados galegos (48%) afirma non padecer ningunha doenza
derivadaourelacionadadirectamentecoseutraballo,aíndaquetaménserexistraun
37%quesufriualgúntipodeenfermidadeduranteoanopasadoeun15%queopta
pornoncontestarestacuestión.

Tiveron problemas de columna o 22% dos colexiados e padeceron estrés o 21,5%. O
14,7% vincula os seus problemas de saúde con cuestións de vista e o 6,1% asegura
sentirsequeimadonotraballo,édicir,ocoñecidocientificamentecomoasíndromede
burnout:

Doenzasrelacionadascotraballo(en%)




Tiposdedoenzas(en%,respostamúltiple)
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Éimportanteapresenzadecolexiadosqueaseguranquesufrironalgúntipodedoenza
nodesempeñodoseutraballonatelevisión(34,3%),naprensadixital(50%),naradio
(44,9%), na prensa escrita (41,8%) e nos postos de traballo agrupados na categoría
outros (54,5%). Pola contra, é nas axencias (25%) enos gabinetes (31,7%) e onde
menoscolexiadosafirmanquepadeceronalgunhaenfermidadeligadaáprofesión.


Colexiadosquesufrirondoenzassegundoomedio(en%)




4.1.2.15.SatisfaccióncoaactividadedoCPXG

Nunha primeira lectura dos resultados acerca da satisfacción dos colexiados galegos
coa actividade desenvolvida polo CPXG o primeiro que sorprende é o alto nivel de
abstenciónnasrespostas.Defeito,o63%dosenquisadosevitanresponderacercado
niveldesatisfaccióncoasesoramentoxurídicoprestadopoloColexio,o58%acercado
nivel profesional, o 39% sobre os cursos de formación, o 40% sobre os foros e as
xornadasorganizadas,o36%acercadosdescontosepromociónseo23%acercadas
informaciónsdawebcorporativa,poloqueoscolexiadosounonusanoudescoñecen
estesservizos.
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Ao facermos unha análise pormenorizada dos datos, atopamos que o grao mediode
satisfaccióncosdiferentesítemsrelacionadoscoColexioquemanifestanoscolexiados
apenassuperaoaprobado(5puntos).Nestesentido,oniveldesatisfacciónmáisalto
rexístrao a defensa da deontoloxía (6,92), mentres que o máis baixo os cursos de
formación (5,55). O asesoramento xurídico sitúase en 5,86 puntos, o profesional en
5,70 e as xornadas e os foros en 5,80. O nivel aumenta un pouco con respecto aos
descontos e ás tarifas promocionais (6,15 puntos) e tamén en relación coas
informaciónsdifundidasnawebdoColexio(6,84).

Contodo,avaloraciónmediaqueoscolexiadosatribúenáaccióndoColexioenxeral
sitúaseen6,14puntos,aíndaqueamodadasrespostaschegaao7.


MediaedesviacióntípicadoniveldesatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG(sendo0nadae10
totalmente)
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ModadoniveldesatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG(sendo0nadae10totalmente)





Malia que a valoración que realizan os colexiados do Colexio non é excesivamente
satisfactoria,caseametadedeles(49%)recoñecenoseulaboreasúaimportanciae
asegurancoñecerasúafuncionalidade(47%).Nestesentido,amediadecoincidencia
coítemdequeoCPXGnonvaleparanadaéde2,62puntosecodequedescoñecena
súa funcionalidade é de 2,83 puntos, mentres que a moda das respostas se sitúa en
ambososdouscasosen1puntosobre10.
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4.2.AsituacióndoslicenciadosenGalicia
4.2.1.Introdución:operfildolicenciadoenXornalismonaUSCnosúltimos10anos

A partir da información extraída do rexistro de licenciados en Xornalismo pola
Universidade de Santiago de Compostela (USC) nos últimos dez anos (20012010)
debuxamosunretratodoperfildexornalistalicenciadonestauniversidadenaúltima
década,aúnicadoSistemaUniversitarioGalegonaqueseimparteestatitulación.

A análise permite constatar que as mulleres representan unha clara maioría dos
licenciados en Xornalismo en Galicia (76,85%). A media de idade dos licenciados nas
dezúltimaspromociónssitúaseen26,65anos(26,92anosnocasodoshomese26,56
nasmulleres).XeograficamenteSantiagodeCompostelacondensaamaiorporcentaxe
de licenciados que exercen a profesión (23%), seguida dos que non exercen na
comunidadeautónomagalega(17%);nacidadedaCoruñatraballano16%eenVigoo
6%. Con respecto ao soporte no que traballan, a prensa escrita aglutina o maior
número de licenciados (15%), aínda que é salientable que un 19% dos enquisados
afirmatraballarnoutrosmedios,diferentesdossoportestradicionais–prensa,radioe
televisión,daprensadixitaledosgabinetesdecomunicación.

4.2.1.1.Medio

Analizando as respostas facilitadas polos licenciados enquisados podemos concretar
que:

x

A prensa escrita segue sendo o soporte que máis licenciados emprega na nosa
comunidade.

x

Un 20% dos enquisados afirma traballar noutros medios de comunicación
distintos dos soportes tradicionais, dos novos soportes e dos gabinetes de
comunicación.

x

Os gabinetes de comunicación e a televisión son os outros sectores que
representanunhamaiorporcentaxedelicenciadosenquisados.

x

A porcentaxe de licenciados en Xornalismo que indicaron estar traballando en
radio,prensadixital,eaxenciasébaixa.

x

Undecadatreslicenciadosestáparado(32%).
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SOPORTE
Prensadixital
Radio
Televisión
Gabinetes
Axencias
Prensaescrita
Outros
Nonrespostada
TOTAL

Xornalistas Porcentaxe
11
4
10
4
32
12
36
13
11
4
41
15
57
20
80
29
278
100



4.2.1.2.Idadeesexo

Amediadeidadedoslicenciadosenquisadoséde26,65anos,oqueevidenciaoéxito
dosmatriculadosáhoraderematarosestudos,poisalicenciaturaédecatroanos,é
dicir,oestudantequelevecursoporanodeberíarematarcon21ou22anos.Nocaso
doshomesamediaascendeataos26,92anos,mentresquenodasmulleressitúaseen
26,56.Noreferenteaosexo,dos968licenciadosnaúltimasdezpromociónspolaUSCo
76,85%sonmullereseo23,14%sonhomes.


IDADE
Xornalistas
MENOSDE26
87
26a30
150
31a35
20
MÁISDE35
5
TOTAL
278
MEDIA:26,65anos

Porcentaxe
31,29
53,95
7,19
1,79
100






4.2.1.3.Estudos

PortratarsedunhaenquisarealizadaentrelicenciadosenXornalismopolaUSCtodos
osqueresponderonposúenestatitulación,pero,ademais,un31%teñencursadoun
másteradicionaleo1%sondoutores.
NIVELDEESTUDOS
LicenciadoenXornalismo
LicenciadoenXornalismoconmáster
DoutorenXornalismo
Nonrespostada
TOTAL



Enquisados
183
87
3
4
278

Porcentaxe
66
31
1
1
100
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4.2.1.4.Demarcación

AmaioríadoslicenciadosenXornalismotraballaenSantiagodeCompostela(23%),na
Coruña(14%)eenVigo(6%),principaiscidadesdeGaliciapornúmerodehabitantese
por actividade económica e industrial. Nas outras catro grandes cidades galegas,
Pontevedra, Lugo, Ourense e Ferrol, exercen a profesión o 6%, o 4%, o 1% e o 2%
respectivamente. Porén, unha elevada porcentaxe dos licenciados das dez últimas
promociónstraballafóradacomunidadeautónomagalega(17%):

DEMARCACIÓN
ACoruña
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
SantiagodeCompostela
FóradeGalicia
Nonrespostada
TOTAL

Porcentaxe
28
2
4
1
6
6
23
17
28
100




4.2.1.5.RadiografíadolicenciadoenXornalismo

O perfil de licenciado responde a unha muller duns 26 anos, titulada en Xornalismo,
que traballa nun medio dos denominados tradicionais (principalmente en prensa
escrita) en Santiago de Compostela ou fóra de Galicia e que conta cun contrato a
tempocompleto.Oseusalariobrutositúasearredordos1.411eurosaomesetraballa
demedia8,08horasdiarias,cincodíasásemana.Norelativoaoseulaborprofesional,
os licenciados adxudican un aprobado escaso ás condicións laborais (5,11 puntos de
media), mantendo unha posición de relativa conformidade co desenvolvemento do
traballonoplanopresenteedeixando,enconsecuencia,asvisiónsmáisnegativaspara
ofuturo.

Nunhaxornadalaboralcotiáaseguraquecobremáistemasdossinaladospolosxefes,
emprega habitualmente informacións remitidas polos gabinetes, pero considera que
estasdebensercontrastadas.Pensan,ademais,quenoseucentrodetraballosevalora
como habilidade principal a rapidez, propoñer novos temas e acatar as ordes dos
superiores, pero, en cambio, posuír unha axenda de fontes propia ou respectar o
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código deontolóxico son os factores que consideran como menos valorados polos
xefes.

En canto ao uso de internet, un 87% recoñece empregalo os sete días das semana
principalmente a través de dispositivos como o ordenador portátil e o persoal,
cobrando cada vez máis relevancia a utilización de dispositivos móbiles (teléfonos
móbilesesmartphones).

No relativo ao grao de satisfacción persoal, os licenciados amosan un nivel de
pesimismomaiorqueodoscolexiadosenquisados.Asíodemostraofeitodequeas
condicións laborais aproben con pouco máis dun cinco de media, mentres as
valoraciónsmáispositivassesitúanenítemsdemenorrelevanciacomoaactividade
que realizan, o clima laboral da empresa para a que traballan e os medios de que
dispoñen para desenvolver as tarefas diarias. Xunto ao aprobado escaso das
condicións laborais sitúanse tamén os salarios e o recoñecemento profesional. O
suspensorecaenasperspectivasdefuturo(4,26),factorondeoslicenciadosseamosan
máispesimistas.

Todo o anterior xustifica que unha maioría do 45% considerase a posibilidade de
abandonaraprofesiónnoúltimoanoecatrodecadadezlicenciados(40%)pensasen
enmudardeempresa.Polacontra,sóo31%recoñeceterpadecidoalgunhadoenza
vinculada ao traballo fronte a case un 40% que negan esta posibilidade. As
enfermidades máis acusadas son o estrés, seguido da columna e os problemas de
visión.

PERFILDOSLICENCIADOSENXORNALISMO
Idade
Media:26,65anos
Homes:26,92anos/Mulleres:26,56anos
Demarcación
Santiago:23%/FóradeGalicia:17%
Medio
Prensa:15%/Radio:4%/Televisión:12%/
Gabinetes:13%/Outrosmedios:20%
Contrato
Tempocompleto:35%/Obra:8%
Calendario
5,07días/semana
Xornadalaboral
8,08h/día
Informaciónselaboradas
12:12%
34:13%
5máisde5:14%
Ningunha:21%
NS/NC:41%
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Criteriosdeseleccióndenoticias

Porcriteriosxornalísticos:23%
Porcriteriospolíticos:8%
Porcriterioseconómicos:11%
NS/NC:58%
Salario
Menosde600€:5,75%
De600a1.199€:21,58%
De1.200a1.799€:19,42%
Máisde1.800€:12,94%
Noncontesta:40,28%
Grao de satisfacción coas condicións 5,11
laborais
Desexodemudardeempresa
Si:41%/Non:24%
Desexodeabandonaraprofesión
Si:45%/Non33%
Problemasdesaúde
O 31% sufriu algunha doenza relacionada
coasúaactividadeprofesional
Usodeinternet
7díasásemana:87%
Niveldeautocensura
4,46
Colexiados
6%

Aolongodoscasedezanosquevandesdequesaíraáluzoinformedoano2002, a
situación laboral dos licenciados en Xornalismo pola USC tornou substancialmente,
sobretodopormordacriseeconómica.Así,porexemplo,oniveldesatisfaccióncoas
condicións laborais reduciuse máis dun punto desde o 6,6 do ano 2002 ao 5,11 da
actualidade,mentresqueonúmerodexornalistasqueafirmanquepadeceronalgún
tipodedoenzarelacionadacoexerciciodaprofesiónsubiuunhamediade11puntos
porcentuais(20%de2002ao31%de2011),aíndaqueaduracióndaxornadalaborale
onúmerodedíasdetraballosemanteñeniguais.
Encantoaosalarioaevolucióntaménésignificativa,xaquementresquenoano2002
os profesionais cobraban, polo xeral, uns 900 euros netos ao mes, na actualidade
gañandemedia1.411,27eurosbrutosaomes.Istoprovocaqueasatisfacciónsalarial
doslicenciadosaumentase,pasandodo5,49(sobre10)queserexistrabaen2002ao
5,38de2011.Namesmaliña,acaróndocrecementodossalariostaménseproduciuo
aumento da taxa de desemprego, pasando do case 15,2% de 2002 ao 32 % na
actualidade.

No relativo á demarcación Santiago segue sendo a cidade onde máis xornalistas
traballan,un23%en2011,perotaménémoidestacadoqueun19%traballafórade
Galicia. A prensa segue sendo o medio no que máis xornalistas traballan, a pesar de
que baixa dun 25,8% ata un 15%, seguida polos gabinetes (baixan dun 16,3% ata un
13%) e a televisión (que baixa dun 19,2% ata un 12%). É curioso que a pesar da
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evolucióndousodeinternetnosúltimosanosaporcentaxedexornalistasdedicadosá
prensa dixital continúa a ser residual malia que aumenta lixeiramente (cun 2,9% no
2002eun4%no2011).Porén,ograndeincrementodexornalistasquedindedicarsea
outrosmedios(20%no2011frontea2,5no2002)débeseaquemoitolicenciadosque
traballanenmediosdixitaisnonofannecesariamentenaprensadixitalemarcarona
opciónde“outros”.

EVOLUCIÓNDOPERFILDOLICENCIADOENXORNALISMOGALEGO(20022011)
CATEGORÍAS
2002
2011
Sexo
Homes:26,5%
Homes:23,14%
Mulleres:73,5%
Mulleres:76,85%
Niveldeestudos Outralicenciatura:18,6%
LicenciadosenXornalismo:66%
Idiomas:12,8%
Licenciados en Xornalismo con
Doutoramento:11,8%
máster:31%
CAP:8,4%
Doutor:1%
Máster:8,2%
Posgrao:7,2%
Informática:6,2%
Audiovisual:5%
Outros:3,3%
Medios
Prensa:25,8%
Prensa:15%
Televisión:19,2%
Outros:19%
Gabinetes:16,3%
Gabinetes:13%
Radio:7,5%
Televisión:12%
Prensadixital:2,9%
Prensadixital:4%
Salarios
Menosde600
13,2%
9,63%
(% sobre os De600a900€
30,1%
12,04%
que indicaron De900a1.200€
29,8%
24,09%
oseusalario) De1.200a1.500€
16,5%
16,86%
De1.500a1.800€
6,6%
15,66%
Máisde1.800€
3,3%
21,68%
Horas/día
7,97
8,07

Calendario
5días/semana
5,07

días/semana
Contrato
Fixo:37,2%
Tempo

completo:35%
Desemprego
15,2%
32%

Satisfacciónlaboral
6,28(de1a10) 5,11(de1a10) 
Satisfacciónsalarial
5,49(de1a10) 5,38(de1a10) 
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4.2.2.AnáliseenprofundidadedoslicenciadosenXornalismonaUSC(20012010)

4.2.2.1.Sexoeidade

Douniversodelicenciadosnasdezúltimaspromocións(968),un76,85%sonmulleres
eun23,14%sonhomes.Estesdatosrevelanquenofuturoasmulleresseránamaioría
dasqueexerzanaprofesión.

Distribuciónporsexos




Amediadeidadedoslicenciadosqueresponderonaenquisaéde26,65anos(26,92
anosdemediaparaoshomese26,56paraasmulleres).Haiqueterencontaqueos
enquisadospertencenáspromociónsqueremataronosestudosentreo2001eo2010,
polo que as idades dos enquisados abranguerían principalmente entre os 31 e os 22
anos.

Mediasdeidade


Afranxadeidadeondeseconcentranmáislicenciadoséaquevaidos26aos30anos
(53,95%)tantonocasodoshomescomanodasmulleres:
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Escaladeidades





4.2.2.2.Demarcación

A cidade onde máis licenciados traballan é Santiago de Compostela (23%), sede da
CRTVGeprincipalfocoinformativodacomunidadeporseracapitaldacomunidade.É
moisignificativoodatodequeo17%doslicenciadostraballafóradeGalicia.Logo,o
maiorgrupodelicenciadosatópasenacidadedaCoruña(14%),seguidaporVigo(6%)
ePontevedra(6%).Norestodascidadesgalegas,Lugo,FerroleOurensetraballano4%,
o2%eo1%respectivamente.Un45%dosenquisadosnonresponderonapregunta
porqueseatopanactualmentenoparoouporquetraballanenlocalidadesgalegasque
consideranquenonseadscribenaningunhadasdemarcaciónsestablecidas.
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Demarcacióndetraballo





4.2.2.3.Soporte

AmaioríadoslicenciadosenGaliciatraballannosdenominadosmediostradicionais:o
15% en prensa escrita, o 4% en radio e outro 12% en televisión. Os gabinetes teñen
tamén unha presenza importante xa que empregan un 13% dos enquisados. Nas
axenciasdenoticiastraballano4%dosenquisados.Notocanteaosnovossoportes,o
4%ditraballarnaprensadixitaleo20%afirmatraballarnoutrosmediosdistintosde
todososanteriores.

Soportes


Ao comparar estes resultados cos obtidos co informe elaborado no 2002 pola USC
sobre a inserción laboral dos licenciados en Xornalismo atopámonos con que a
presenza en medios tradicionais tende a reducirse na actualidade. Naquel estudo a
maioría dos enquisados traballaban en prensa escrita (33,8%), o 25,4% facíao na
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televisión, o 8,8% na radio e o 21,8% en gabinetes. Non entanto, as axencias só
representabano2,1%dosenquisados,mentresqueaprensadixitalmantenseno4%.

Encantoaonúmerodelicenciadosparados,acifraexperimentaunascensodesdeo
ano2002,candosupoñíaun15,2%dototal,mentresquenoano2011aumentaaun
32%.
Evolucióndoparo(20022011,en%)




Notocanteaonúmerodehomesemulleresquetraballanencadasoportedestacao
feito de que as mulleres son maioría en todos os soportes, superando en todos os
casoso70%:

SOPORTE
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

Homes%
9,1
22,2
18,2
24,4
10
28,1
17,5

Mulleres%
90,9
77,77
81,8
75,6
90
71,9
80,7



4.2.2.4.Niveldeestudos

Portratarsedunestudosobrelicenciadostodososenquisadosposúenatitulaciónen
Xornalismo. A maioría teñen soamente esta titulación (66%), case un terzo (31%)
ademais de cursar esta carreira realizou algún máster e o 1% é doutor en
Comunicación.
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Niveldeestudos(%)



Dentrodosdiferentessoportes,osenquisadosqueposúensoamentealicenciaturaen
Xornalismo son maioría na prensa escrita (85,4%), na radio (80,0%) e na televisión
(75%). Os licenciados con máster representan case a metade (49,12%) dos
traballadores doutros medios e os doutores son minoría en todos os soportes, a
maioríaaparecenvinculadosagabinetes(2,8%)eaoutrosmedios(3,5%):
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Estudospormedio(%)






4.2.2.5.Contratos


Norelativoaotipodecontrato,amaioríadoslicenciadosconfirmateruncontratoa
tempocompleto(35%),un7%diteloatempoparcial,un8%porobra,un5%como
autónomo ou freelance e un 1% como colaborador; aínda que tamén se rexistra un
12% que traballa sen contrato. A maioría asegura que a actividade que desenvolve
correspondecoaactividadequefiguranoseucontratodetraballo(62%),fronteao9%
quedirealizartarefasdiferentesásestipuladasnomomentodacontratación.
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Tipodecontrato






Correspondenciaentrecontratoetraballodesenvolvido






Encantoaosalario,amediasalarialdoslicenciadosascendeaos1.411,27eurosbrutos
mensuais, sendo a franxa salarial máis alta onde se atopan máis xornalistas, a de
salarios superiores aos 1.800 euros (12,94%). Aínda que esta franxa resulta a
maioritarianasmulleres,nocasodelesrepresentao40,5%dototal,mentresqueno
delasaporcentaxedescendeatao29%.
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Franxassalariaissobreototaldosenquisados




SALARIOS
Menosde600€
De600a899€
De900a1.199€
De1.200a1.499€
De1.500a1.799€
Máisde1.800€
Noncontesta(NS/NC+
paro+variable)
TOTAL
Media:1.411,27euros


SALARIOS
Menosde600€
De600a899€
De900a1.199€

Porcentaxesobreosque
responderonaenquisa
5,75
7,19
14,39
10,07
9,35
12,94
40,31

Porcentaxesobreosque
facilitaronoseusalario
9,63
12,04
24,09
16,86
15,66
21,68


100

100



Homes
Porcentaxe
3,45
12,07
17,24

Mulleres
Porcentaxe
6,42
5,96
13,49
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De1.200a1.499€
8,62
10,55
De1.500a1.799€
6,89
10,09
Máisde1.800€
18,96
11,47
Noncontesta(NC+Variable)
32,75
42,66
TOTAL
100
100


En canto ao número de pagas ao ano, máis dun cuarto (27%) responderon que
percibían14,outrostantos(27%)quetiñansó12,un8%sinalouquepercibíamáisde
14pagas,un1%13pagaseo4%sinaloutermenosde12pagasaoano:


Pagasaoano





Nosgabineteséondeserexistraomaiornúmerodeenquisados(44,4%)quecobran
14pagasanuais,mentresquenaprensadixitaléondemenos,aoconfirmarsóo9%
quepercibían14retribuciónsporano.Contodo,naprensadixitalexisteun18,2%de
licenciados que asegura recibir máis de 14 pagas anuais, situación só superada na
televisión(18,8%)enaprensaescrita,ondeun26,8%dostraballadoresrecibenmáis
de14pagasaoano.Nasaxenciasatópanseamaioríadelicenciadosquecobrasó12
pagasporanotraballado(63,6%),seguidaspolaprensadixital(54,5%):
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Pagaspormedioeanotraballado



4.2.2.6.Horarios

OslicenciadosenGaliciatraballandemedia8,07horas:un17%traballa8horasdiarias,
un14%9horas,un12%7horaseoutro9%sosténtraballar10horasdiarias.Un1%
dosxornalistasenquisadosafirmoutraballar14horasdiarias.

Ao preguntarlles aos xornalistas cantas horas traballaron na última xornada laboral
que tiveron, os datos antes expostos son moi similares. A porcentaxe de licenciados
queaseguratraballar8horasdiariascontinúano17%,osquetraballan9horasbaixan
ao9%,osquetraballan7continúanno12%eosquetraballan10horasaumentanao
10%:
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Duracióndaxornadalaboralennúmerodehoras




Aocruzarosdatoscosmediosresultaqueénaradioondeamaioríadosprofesionais
(40%)traballa8horasdiarias,seguidadepretopolaprensadixital(36,4%).Amaioría
deprofesionaisquetraballan9horasdiariassonempregadosdeaxencias(45,5%)eo
30,6%degabinetes.

Dosquetraballandezhorasporxornadaamaioríafanotaménnaradio(30%),mentres
quenoladoopostoningúntraballadordeprensadixitalrecoñecequetraballamáisde
9horasdiarias.Entelevisiónrexístraseun9,4%detraballadoresqueaseguratraballar
máisde14horasdiarias:
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Horastraballadaspormedio





En canto aos días que traballan á semana, a media sitúase en 5,07 días, sostendo,
precisamente a maioría dos xornalistas (48%) que traballan 5 días á semana. Pola
contra,cómpresubliñarqueun12%dosenquisadosmanifestouquetraballa6díasá
semanaeun2%os7días.
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Díasdetraballoásemana




Se se comparan o número de horas traballadas co número de días á semana
traballados obsérvase que os que din traballar 14 horas diarias traballan soamente
dousdíasásemana,poloquesecorresponderíancoasquendasdefindesemanada
CRTVG. A inmensa maioría dos que din traballar 8 horas traballa 5 días á semana
(80,4%)eigualsucedecosquedintraballar7(75%)e9horas(70%).


4.2.2.7.Paro

O 32% dos licenciados está no paro. Durante os últimos cinco anos o 59% dos
licenciadosestivoparadopolomenosunhavez.Dese59%dexornalistasqueestivono
paro nalgún momento dos últimos cinco anos, o 35% asegurou estar ou ter estado
menosdunanoeo13%entre1e2anos.O34%dosxornalistasnonresponderonesta
pregunta, ben porque nunca estiveron no paro ou ben porque non quixeron
manifestarexactamentecantotempoestiveron.

¿Estivonoparonosúltimos5anos?(%)
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Temponoparonosúltimos5anos(%)




Ao preguntar por cantas veces ao longo dos últimos cinco anos estiveron
desempregados, o 31% dos xornalistas sostén que só unha vez e o 30% dúas veces.
Polacontra,existeun4%dosenquisadosqueestivonoparomáisdecincoveceseun
31%quenonquixoresponderestacuestión.

Nºocasiónsnoparoaolongodavidalaboral(%)




Encantoaosmecanismosoutécnicasutilizadasparaconseguirtraballo,máisdunterzo
dos licenciados (38%) declarou que conseguiu traballo logo de realizar prácticas na
empresa.Ensegundolugar,un35%confesaterobtidotraballopormediodoenvíode
CVásempresas,seguidodun33%quedeclaraquefoiatravésdeamigosoucoñecidos.
Un8%dosxornalistassinalaronqueacadaronunpostodetraballograzasásoficinas
deemprego.
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Conseguiutraballopor(%)



Porúltimo,éinteresantecontrastaracifrado32%delicenciadosparadosquearroxaa
enquisa coa porcentaxe de licenciados que coñecen algún compañeiro que perdeu o
seuempregoduranteacriseeconómicaporcuestiónsmotivadaspolamesma:un76%
dicoñeceralguénqueseatopououatopanestascondicións,mentresquesóun10%
non coñece ningún profesional da comunicación que fose despedido da empresa en
quetraballaba:

Licenciadosparadoselicenciadosquecoñecenalgúnxornalistasqueperderaoseuempregopolacrise
económica(%)





4.2.2.8.Olugardetraballo

Do total de respostas facilitadas polo conxunto de licenciados enquisados dedúcese
quearapidezéacondutamellorvaloradapolosxefesnocentrodetraballocun7,47
sobre o máximo de 10 puntos. A seguinte cuestión que mellor se valora á hora de
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exerceroslaboresprofesionaisdexornalistaépropoñernovostemas,con6,93puntos
demedia;logoestáacatarasordesdossuperiores(6,58puntos)seguidadepretopola
capacidade dos traballadores do medio en cuestión para encher con axilidade e
correccióntemposeespazos(6,5).

Poroutrabanda,aquelascualidadesoucapacidadesquemenosseteñenencontano
momentodedesempeñarastarefasxornalísticasnasredacciónsson,segundoapuntan
os licenciados, a posesión dunha axenda de fontes propias (5,55 puntos) e,
practicamentecoamesmavaloración,orespectodocódigodeontolóxico(5,54puntos).
O panorama que debuxan estes resultados denota un especial interese dos altos
cargos dos medios pola posibilidade de desenvolver un tipo de xornalismo no que a
éticadeixadeserovalorsuperiorarespectareterenconta,sendosubstituída,tale
como sinalan as respostas, por outras habilidades como a da velocidade e o
cumprimentotaxativodasindicaciónspropostaspolosxefes,elementosquepoderían
poñer en risco a capacidade dos xornalistas para valorar de xeito conxunto as
informacións,favorecerapublicaciónouemisióndeverdadesoficiaissencontrasteea
perdadevalorengadidonotraballoderedacción.

Mediaedesviacióntípicadeaspectossobreolugardetraballo(sendo0nadae10totalmente)
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Modadeaspectossobreolugardetraballo(sendo0nadae10totalmente)




4.2.2.9.Autocensuraeliberdade

Unha das cuestións máis relevantes para descifrar en que condicións traballan os
xornalistas é saber que grao de liberdade posúen á horade establecer aelección de
determinadosfactorescomoostemasapublicaroualinguadepublicación,asícomoo
niveldecensuraqueexercensobreassúaspropiasideasecriterioscofindemantero
respectoáliñaeditorialdomedionoquedesenvolvenoseulabor.

Nestesenso,aliberdadeparaelixirostemassobreosqueinformanacadaunhamedia
de 5,56 puntos sobre 10, un nivel que revela unha realidade na que malia que os
xornalistas poden propor os seus propios temas na metade dos casos tamén deben
seguirasdirectricesdosseussuperiores.

Queamodasexaunhamediadastrescantidadesqueobtiverono6%dasvotacións(1,
5e8puntos)amosaqueosprofesionaisoptanporresponderenescalasmoidiversas
entre os que non teñen ningún tipo de liberdade, os que comparten a elección de
temascosxefeseosqueteñenungraodeliberdadeconsiderableáhoradepublicaras
cuestiónsquemáisllesinteresan.Notocanteáliberdadedeeleccióndelinguaamedia
sitúasepordebaixodoaprobado(4,35),feitoqueratificaquemoitosprofesionaisnon
poden elixir a lingua na que elaborar as súas informacións, mentres que a moda se
sitúanamínimapuntuación(1punto).
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Osdatosobtidosnasenquisasrevelanqueagranmaioríadoslicenciadosconsideran
queasnovasprocedentesdegabinetesinstitucionaisoudoutrotipodeorganizacións
oficiais necesitan sempre do contraste do xornalista para garantir a fiabilidade dos
datosquesetransmitenáaudiencia(3,02puntos).Amodanesteapartadoconfirmou
a tendencia cando a maioría de respostas se aglutinaron entorno á puntuación que
expresabaomaiordesacordo(1punto).

A seguinte cuestión a valorar con maior ou menor grao de acordo foi a autocensura
para axustar as informacións á liña editorial do medio para o que traballan. Os
licenciadosoptaronporelixirnovamentecomomodaomaiorgraodedesacordo(1),
subindonesteaspectoamediaa4,46,peromanténdoseaíndanosuspenso.

Media,modaedesviacióntípica(sendo0nadae10totalmente)


4.2.2.10.Tarefasefuncións

a) Noticias
Noreferidoaoseulaborprofesionalo14%doslicenciadosqueresponderonaenquisa
elabora cinco ou máis de cinco informacións diarias. A maioría destes xornalistas
traballanenmediosdixitais(54,6%),axenciasdeinformación(45,5%)eprensaescrita
(41,5%), soportes nos que se elaboran máis informacións, fronte á televisión onde a
maioríaelaboratresoucatro(40,7%)ouosgabinetesdecomunicación.
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O motivo que esgrimen os profesionais que non elaboran ningunha información a
diario é que realizan labores de planificación de estratexias de comunicación (32%),
seguidodun22%querealizanlaboresdecoordinaciónoudirección,aíndaqueun61%
decantousepolaopción‘outros’.

Noticiaselaboradas(%)




Motivosdosxornalistasquenonelaboraroninformación(%)
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Os lugares de traballo nos que se patenta certa tendencia a producir unha ou dúas
noticias por día son a televisión (34,4%) e os gabinetes (22,3%). Curiosamente os
licenciadosquetraballannasprodutorasafirmannonelaborarningunhainformación
diaria (66,7%), un dato que podería deberse a que elaboran reportaxes de longa
duraciónparaaemisiónenprogramas



Nºnoticiaspormedio(%)




b) Xornadalaboral

Nunha xornada laboral cotiá a metade dos xornalistas que responderon a enquisa
sosténquebuscaeaportainformaciónspersoalmente(51%)fronteaun9%quedinon
buscalas.Un17%realizafotografíasfronteaun44%que nonasfai, un15%rexistra
sonfronteaun44%quenonorexistraesóun9%rexistraimaxesdevídeo.
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Fronteaestesdatosun38%tenamaquetacióneaedicióncomotarefashabituais.Por
outra banda, outro 38% non cubre só os temas que lle sinalan os xefes, senón que
ademais achega asuntos de interese informativo por iniciativa propia, aínda que un
19%afirmaqueoseulaborsereduceaproducirinformaciónssobretemasmarcados
polosseussuperiores.










Nunhaxornadalaboral



Amaioríadoscolexiadoscontrastaasnoticiasconvariasfontes,un14%afirmafacelo
sempreeun17%habitualmente,mentresquesóo1%dosenquisadosrecoñeceque
nuncacontrastaasinformacións.

Cando se lles pregunta aos licenciados que responderon a enquisa sobre se usan
informacións remitidas por gabinetes, só o 2% di empregalas sempre, aínda que a
maioríadifacelohabitualmente(22%)eo12%devezencando.Polooutroextremo,o
dos xornalistas que aseguran que nunca empregan informacións procedentes de
gabinetes,sósedecantano2%.

No relativo á sinatura das informacións, o 11% di facelo sempre e un 12%
habitualmente,mentresqueun12%nuncaasinaaspezasinformativasqueproduce.
Por outro lado, o 14% dos xornalistas enquisados cubre actos programados
habitualmente,o13%devezencando,o5%sempreeo3%nonofainunca.Ademais,
o17%dosxornalistaspublicatemaspropioshabitualmentefronteaun5%queofai
moipoucasveceseun6%quenuncaospublica.
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Táboaresumodeprácticasehábitosnoexerciciodaprofesión

Sempre Habitualmente Devezen Moipoucas
cando
veces

Contrastarconvarias
fontes
Usarinformación
gabinetes
Asinarinformacións
Cubriractosprogramados
Publicartemaspropios

Nunca

14

17

8

4

1

2

22

12

5

2

11
5
5

12
14
17

6
13
11

5
6
5

12
3
6



c) Criteriosdeseleccióninformativa

Ao preguntarlles aos xornalistas que criterios se seguen nos seus medios para
seleccionar as informacións que se publicarán, a maioría asegura que son criterios
xornalísticos(23%),fronteaun11%quesinalaoseconómicoseun8%quesosténque
nasúaempresaseseleccionanasinformaciónsatendendoacriteriospolíticos.

Cómpre destacar, ademais, que esta pregunta non foi respondida polo 58% dos
xornalistas que contestaron a enquisa, algúns porque non traballan actualmente,
outrosporquenontraballanenmediosinformativoseoutrosporqueconsideranque
seempreganostrescriterios.

Criteriosdeseleccióndasinformaciónsquesepublicannosmedios(%)





d) Fontes

obre o contacto que os profesionais do ámbito comunicativo teñen coas súas fontes
informativas,enprimeirolugar,amaioríasosténqueépersoalhabitualmente(18%),
un16%afirmaquetenuncontactopersoalcoasfontesdevezencando,un6%sempre
esóun5%declaraqueestetipoderelacióncoasfontesnuncaseproduce.Ensegundo
lugar, un 14% dos enquisados contacta habitualmente coas súas fontes a través de
roldasdeprensa,outro14%devezencando,un5%sempre,mentresqueun9%ofai
moipoucasveceseun8%nunca.

136


Enterceirolugar,sobreocontactocoasfontesatravésdeactosprogramados,o16%
sosténqueestetipodecontactoseproducehabitualmente,o4%quesempreeo15%
sinalaquedecandoenvez,mentresqueo9%diquemoipoucasvecesestecontacto
tenlugareo5%indicaquenuncaseproduce.

No que respecta ao contacto telefónico coas fontes, as porcentaxes das opcións
sempreehabitualmenterepresentano13eo30%respectivamente,mentresqueos
xornalistasquenuncacontactancoasfontestelefonicamenterepresentano4%.

Por outra banda, o uso do correo electrónico como canle de conexión coas fontes
tamén estáamplamente estendido entre os comunicadores galegos: o 7% emprégao
sempreparacontactarcoassúasfontes,o22%habitualmente,o13%devezencando,
o7%moipoucasveceseomesmo3%quenocasodoteléfonoaseguranonempregalo
nunca.

Asredessociaissonempregadasmoipoucasveces(14%)oudevezencando(14%),
fronte a un 8% que as emprega habitualmente. En canto ao contacto coas fontes
mediantecomunicadosdeprensa,o15%dosenquisadosafirmaqueéhabitual,outro
15%queseproducedevezencando,o9%moipoucasveces,o4%nuncaeoutro4%
sosténquesempre.

Candosellespreguntaaosenquisadosporquenlevaainiciativanarelaciónentreeles
e as fontes, un 21% afirma que a iniciativa a levan indistintamente as fontes
informativaseosprofesionais,aíndaqueun21%constataqueamaioríadasvecesson
elesosquelevanainiciativa,ocalsumadoao3%dosxornalistasquesinalanquelevan
sempreainiciativarepresentaunhaporcentaxemoitomaiorqueadosxornalistasque
contestaronqueamaioríadasveces(5%)ousempre(tansóun1%)éafonteaque
levaainiciativanarelación.

En último lugar, sobre se os xornalistas nunca teñen contacto coas fontes, a maioría
dosenquisadosdeclarouqueestacircunstancianonseproducenunca(23%),un12%
sinalouqueenmoipoucasocasiónspasaisoeningúndoscomunicadoresenquisados
exerceoseutraballodiariosencontactarnuncacoasfontes.
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Tipodecontactocoasfontes(%)






Persoal
Roldasdeprensa
Actosprogramados
Teléfono
Correoelectrónico
Redessociais
Comunicados
Nontencontacto

Táboaresumodotipodecontactocoasfontes

Sempre Habitualmente Devezen Moipoucas
cando
veces

6
5
4
13
7
1
4
0

18
14
16
30
22
8
15
2

16
14
15
5
13
14
15
2

8
9
9
1
7
14
9
12

Nunca

5
8
5
4
3
3
4
23
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4.2.2.1.UsodeInternet

Nove de cada dez licenciados recoñecen que usan internet os sete días da semana
(87%).O100%dasrespostassitúanseentreoscincoeossetedíasásemana,oquedá
conta da importancia acadada pola rede no desempeño da labor profesional dos
comunicadores. Os que aseguran que empregan a rede seis de cada sete días
representanunicamenteun5%,mentresqueosquerecoñecenqueseconectancinco
díasásemanasupoñeno4%restante(sentomarenconsideracióno4%queidentifica
aosqueNS/NC).

Osordenadoresportátilesseguensendoosfavoritosparaconectarsedesdecalquera
lugar (89% dos enquisados), aínda que o 61% tamén accede a internet a través dun
dispositivofixocomooscomputadoresdemesaoupersoais.Cobraespecialrelevancia
nesteapartadoopesoquecomezaateratecnoloxíamóbilcomoformadeaccesoa
internet,concentrándosenesteapartadoo44%doslicenciados(20%queempregao
teléfonomóbilcomomecanismousualdeconexióne24%queempregaosmartphone).
Tansóun2%recoñeceempregardispositivosmáisrecentescomaostablets.

O lugar máis común para navegar pola rede é unha conxunción entre o espazo de
traballo e o fogar propio de cada enquisado (68%), fronte aos que unicamente
aseguran conectarse a internet só desde o traballo (4%) ou só na casa (24%). Os
resultadospodendarunhaideadecomoaevolucióndatecnoloxíagarantiuoacceso
desdelugaresmáisafastadosdopropiocentrodetraballo.Destacableresultaese24%
delicenciadosquesoamenteempreganestastecnoloxíasnassúascasas,unsíntoma
dunharealidadecomopodeseradoparo,queobrigaamoitosdelesaempregaros
seusfogarescomocentrosdeoperaciónparapoderentrarnaweb.
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Prácticasehábitosnoconsumodeinternet(%)




Como se pode observar nos gráficos anteriores, máis da metade dos licenciados
empregaaredeparalerxornaisonline(51%).Estehábitoformapartedasprácticas
máis habituais efectuadas na rede xunto coas facetas de ler a versión dixital dos
xornaisconcabeceiraenpapel(o32%fanohabitualmente),documentarasnovas(o
33%documéntaasdeformacotiá),verasopiniónsdosusuarios(o31%deformamoi
frecuente),consultarasredessociais(o42%fainosempre)eescoitararadio(o29%
fainodevezencando).

Encambio,o32%veatelevisiónenliñamoipoucasveces,o27%chateaconoutros
internautas non moi a miúdo e o 26% apenas consulta os confidencias. No caso da
radio, o 26% e o 21% escóitana moi poucas veces ou nunca, respectivamente, mais
neste caso pódese considerar ese 29% que o fai de vez en cando como un sinal de
tendenciaáescoitadaradioatravésdecontornasenliña.
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Táboaresumodeprácticasehábitosnoconsumodeinternet

Sempre Habitualmente
Devezen
Moipoucas
cando
veces

Nunca

Lerprensadixital
51
37
7
2
0
Escoitararadio
6
14
29
26
21
Veratelevisión
4
6
23
32
31
Lerxornaisenpapel
24
32
16
13
10
Chatear
12
23
18
27
14
Confidenciais
6
15
20
26
18
Documentaras
22
33
10
3
5
novas
Veropiniónusuarios 10
31
25
14
6
Redessociais
42
30
11
3
6


Dedúcese, pois, que as prácticas máis habituais na rede continúan a ser, de forma
bastanteparalelaádoscolexiados,alecturadeprensadixitaledaediciónonlinede
periódicosenpapel,asícomooempregodestasnovastecnoloxíascomonovafontede
documentación das informacións que chegan ás redaccións dos diferentes medios e
que, posteriormente, constituirán a realidade final coñecida polas audiencias, que á
súa vez atopan neste novo medio de comunicación unha importante fonte de
expresióneconsulta,deformaqueparamoitoslicenciadosoespazowebseconverte
nunhapoderosaferramentaparacoñecermáisdepretoasopiniónsquenelavertenos
propios usuarios. O desenvolvemento e popularización das redes sociais garante
ademais o intercambio de información e un contacto máis efectivo e rápido entre
xornalistasereceptores,poloqueoaccesoaestesnovosespazosdereuniónvirtualse
postulancomooutradasactividadesmáishabituaisnarede.

Asnovastecnoloxíasestánáesperadeverunpuloimportanteexeracionalnoámbito
daescoitadaradio,avisualizacióndatelevisiónatravésdawebouoestablecemento
de conversas virtuais mediante ferramentas coma a do chat e a consulta de
confidenciais. Internet amósase como un medio principalmente de conversa,
interacción, dualidade no intercambio de datos, o garante perfecto dun feedback
óptimoquepoidaasegurarcoñecercasedeinmediatoarespostadasaudienciasante
osprodutosexpostosnarede,calibrarasreacciónsemellorarosresultadosatendendo
aposiblessuxestións.

Enconsecuencia,o33%doslicenciadostencontactocosreceptoresdasinformacións
publicadasnoseumedio,mentresqueunhaporcentaxeidénticaaseguranonmanter
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relacióncoaaudienciadoseumedioempregandoastecnoloxíasdarede.Estaforma
decomunicarsecoasaudienciasásquesedirixenprodúcesedeformamaioritariapor
medio das redes sociais (79%) e do correo electrónico (66%), mecanismos que
desprazan ás ferramentas de comunicación máis tradicionais como o teléfono (26%)
ouacarta(8%).Outrosmediosmáisactuaiscomoosforosouopropioschatsseguena
teraíndapoucosadeptos(14%e7%,respectivamente.

Cando se pregunta, máis polo miúdo, polas redes sociais que adoitan empregar con
maior frecuencia, a práctica totalidade deles e delas afirman ter unha conta en
Facebook que utilizan con asiduidade (97%). A seguinte das redes sociais con maior
afluenciaentreoslicenciadosnoeidodacomunicaciónéTwitter(52%),seguidaxaa
unhacertadistanciapolaespañolaTuenti(31%)epolaprofesionalLinkedin(25%).

De igual xeito, en canto ao dominio das novas tecnoloxías un 29% dos licenciados
autoavalíasecun8sobre10.Avaloraciónmediadescendeaun7,35cunhadesviación
típica de 1,38. Tanto a valoración maioritaria como a media establecida revelan un
nivel notable no dominio das novas ferramentas da comunicación, cun 17% de
licenciados que afirman rozar o sobresaliente (9 puntos un 12% e 10 puntos o 5%
restante). Un 14% mantense no nivel baixo do notable (7 puntos) e tan só un 7% se
sitúaennotasiguaisouinferioresaoaprobadoraso(5puntosoumenos).

Istoexplicaqueanteunhaseriedepreguntassobreodominioouocoñecementode
certasrutinasdixitaisamaioríadoslicenciadosrespondesenconvaloraciónspositivas:
o77%sabegravaresubircontidosaYouTube,casetodosdinsaberoqueéunlinkou
hipervínculo (97%) e algo máis das tres cuartas partes asocia correctamente o
conceptocommunitymanagercoseusignificadoreal(76%).

Pero, ademais, consideran que as principais opcións laborais de cara ao futuro se
atopan nos soportes dixitais. O 71% dos licenciados enquisados estiman que as
melloresperspectivassesitúannasempresasdecontidosparaaweb,seguidasporun
56% que considera os gabinetes como posible garante da profesión e un 53% que
defendeaposibilidadedetraballoestablequeofrecenosnovosxornaisonline.Tamén
tresdecadadezrecoñecenasposibilidadesdosdispositivosmóbilesedasempresas
encargadasdodeseñodosseuscontidoseaplicacións(34%).Ossoportestradicionais
son os que os licenciados observan con máis malas perspectivas de futuro laboral,
aíndadelesatelevisiónévistacomoaopciónmáisoptimista(11%),seguidadaradio
(7%),mentresqueamaiorinestabilidadeconcédenllaáprensaenpapel(4%).

142


Posibilidadesdefuturolaboral




4.2.2.12.Crise

a) Salarios
Un 26% dos licenciados en Xornalismo en Galicia declarou que na súa empresa houbo unha
reducióndesalariosdesdequecomezouacriseeconómica,fronteao44%quenegouquese
producira esta circunstancia. Os xornalistas que afirmaron que nas súas empresas houbo
algunha redución de salarios sosteñen que esta foi do 2,93%, situándose a maior parte das
respostaspordebaixodo1%.


Nesta mesma liña, ao preguntarlles como incide a crise económica nos salarios,
atopámonos con que consideran que a crise afecta en 7,78 puntos (sobre 10) ás
condicións salariais, sendo a resposta más sinalada a máxima puntuación, 10 (22%),
mentresqueningúndosenquisadossedecantoupolasnotasmáisbaixas,1e2.

b) EREs

Desdequecomezouacriseeconómicaoámbitodacomunicaciónfoiundosquemáis
sufriuosseusefectosaoconfluírcoapropiacrisetecnolóxicainstaladanosector,ocal
provocou que moitas empresas informativas tiveran que reducir recursos, salarios,
cadrodepersoalerematasenporlevaracaboexpedientesderegulacióndeemprego
(EREs), como se pode observar no relatorio de acontecementos que o presente
Informeincorpora.

Apesardestasituación,sóo5% doslicenciadosqueresponderonaenquisaafirmou
que na súa empresa se puxo en marcha un ERE, mentres que o 64% nega esta
circunstanciaeun31%optapornonresponderapregunta,benporquenontraballa,
benporqueprefirenonentraravaloraracuestión.
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PostaenmarchadeEREs




c) Cadrosdepersoal

Comovimosdesinalar,aolongodacriseeconómicaalgunhasempresasoptaronpor
reducir os seus cadros de persoal prescindindo de traballadores fixos e/ou de
colaboradores ou correspondentes. No que respecta á redución de cadro de persoal
establenasempresasgalegas,o38%dosenquisadosnegaquenoseulugardetraballo
seproducisetalsituación,fronteao29%quesosténqueaempresaparaaquetraballa
reduciuoseucadrodepersoalduranteacrise.

Estas cifras aínda se equilibran máis cando abordamos a redución do número de
colaboradores ou correspondentes contratados, xa que o 35% dos licenciados
consideraquenasúaempresanonsedeutalredución,fronteao32%queafirmaque
siseproduciu.




Seenvezdepreguntarllesaoslicenciadosporcuestiónsrelativasadespedimentos,os
cuestionamos sobre a oferta de emprego para xornalistas que hai hoxe en día,
atopámonos con que consideran que a crise económica afecta a oferta de emprego
nun 9,17 de media (sobre 10), a cifra máis alta reflectida no presente Informe en
cuestiónsqueforonvaloradaspolosenquisadosde1a10puntos.Comoconsecuencia
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directa desta media tan alta, atopámonos con que a resposta máis sinalada foi o 10
(52%)equeningúnxornalistaoptoupolastrespuntuaciónsmáisbaixas(1,2e3).

d) Recursos

En canto aos recursos que as empresas destinan á cobertura informativa, as
porcentaxessonsimilaresásdasanteriorescuestiónsreferidasareducióndecadrode
persoal estable e do número de colaboradores ou correspondentes: un 36% afirma
queestasreduciónsenrecursosseproduciron,mentresqueun28%sosténquenasúa
empresanonsepuxeronenmarchaestasreducións.Atopámonoscoaposibilidadede
que nas empresas onde se reduciu persoal primeiro se optou por reducir recursos
antesqueaplicarmedidasqueafectasentraballadores.

Reduciónderecursosparaacoberturainformativa(%)




En efecto, ao preguntarlles aos xornalistas como consideran que incidiu a crise
económica nos recursos informativos cos que contan para traballar, sosteñen que a
crise afectou nun 7,35 de media, optando 2 de cada 10 xornalistas (22%) polo 8 nas
súasrespostas,o13%polanotamáxima,o10,eningúnpolamínima,o1.Istopermite
observar que os xornalistas consideran que a crise afecta máis aos salarios e, sobre
todo,aoempregocósrecursosparaacoberturainformativaqueasempresaspoñena
disposicióndosprofesionais.

Por outra banda, sobre se nas empresas comunicativas galegas houbo medidas de
aforroenteléfonooumaterial,case4decada10xornalistas(37%)afirmaronquena
súa empresa se puxeron en marcha estas políticas de aforro, mentres que o 31%
sosténquenosseuscentrosdetraballononhoubomedidaspararecortarenteléfono
oumaterial.
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e) Calidadedevidaedasinformacións


Os enquisados valoran que a crise afecta á calidade das informacións que producen
cun7,24demedia(puntuandode1a10).Amaioríapuntúacunhanotaentre5e10,
sendoo10aquemáisrespostasconcentra(18%).Oseguintevalormáiselevadoéo7,
xaqueun 16%marcaestaopción. Taménésalientablequeun11%considerequea
crisenonlleafectaácalidadedasinformaciónsninmoitoninpouco,puntuandocon5.
Encantoásúacalidadedevida,consideranqueacriselleafectounun7,54demedia.
Novamenteapuntuaciónqueaglutinaunmaiornúmeroderespostaséo10cun26%,
seguidoco17%queconcentraovalor8.Osindicadoresmáisbaixos,queexpresanque
acrisenonllesafecta,sonmoiescasos,representandoo3%osquemarcaronun1e
un8%osquepuntuaroncon8.


Comoafectaacrise(sendo0nadae10totalmente)




Táboasresumodeaspectosnosqueosxornalistasconsideranqueafectaacrise


Afectaacrisea…
Salarios
EREs
Cadrodepersoalestable
Reducióncolaboradores/correspondentes
Recursoscoberturainformativa
Aforroenteléfonooumaterial


%
26%
5%
29%
32%
36%
37%
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Afectaacrisea…
Salarios
Ofertaempregoxornalistas
Recursoscoberturainformativa
Calidadedasinformacións
Calidadedevida

Media
7,78
9,17
7,39
7,24
7,54

Moda
10
10
8
10
10

4.2.2.13.Asatisfacciónpersoal

Aprimeiradascuestiónsrefíreseaossalariosenestecasoo13%dosxornalistasdan
un aprobado raspado á retribución que perciben pola realización das súas tarefas
diarias,un12%chega adaros 7puntosesó o3%estácompletamentesatisfeitoco
diñeiroquepercibepolotraballodesempregado.Amediasitúasemesmopordebaixo
dos6puntos(5,38)eamoda,ograodesatisfacciónmáisrepetido,nos5puntossobre
10.

Oniveldesatisfacciónascendecandofalamosdaactividaderealizada:amodachega
aos8puntos,representandodestexeitoo15%dasrespostas.Oslicenciadosamosan
un maior agrado nas tarefas que realizan e, de feito, os puntos con maiores
porcentaxesdeelecciónestánnafranxaquevaido6ao8,mantendoaspuntuacións
máisaltas9e10porcentaxesde6%e5%,respectivamente.

Nonentanto,candosefaladeperspectivasdefuturolaboralosgraosdesatisfacción
descenden de forma considerable: a media é 4,26. As porcentaxes máis altas deste
apartadolocalízanseprecisamentenasescalasquevandoaprobado(12%)caraabaixo
(4puntosun10%,3puntosun9%e2puntosun8%),mentresqueosíndicesnegativos
estánnaspuntuaciónsdenotablesouexcelentes.

Nos ítems de clima laboral, recoñecemento profesional, medios ao dispor dos
traballadores e condicións laborais, as perspectivas son máis positivas. De feito, un
14% dos licenciados que atoparon un posto de traballo vinculado á súa carreira
universitariarecoñecenqueoclimalaboraldassúasempresaspoderíavalorarsecon8
puntos(moda),mentresqueamedianestecasononalcanzaos7puntos(6,4).

Norelativoaorecoñecementoprofesionalamodasitúaseentreo6eo8(ambosos
dousvalorescun11%derepresentatividadesobreototalderespostas),mentresquea
mediaacadaescasamenteosuficientecon5,37puntos.Algosimilaracontecenocaso
dascondiciónslaboraisdosxornalistas,ondeamodaacadao6xusto(13%)eamedia
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quédase nun 5,11. No último dos códigos a valorar, os medios a disposición dos
profesionais do oficio, a media ascende ata un 6,3 mentres que a moda consegue
acadaros7puntos(17%dosenquisados).

Niveisdesatisfacciónpersoaldoslicenciados(sendo0nadae10totalmente)





Paralelamente á situación rexistrada ao enquisar os profesionais que se atopan
colexiadoscomprobamostaménnestecasoqueosdatosamosanunplanolaboralno
que se mantén un nivel intermedio de satisfacción sen resultados extremadamente
positivos nin negativos. En ningún dos apartados sobre os que foron preguntados a
media resultante das respostas dos licenciados acada os 7 puntos, quedando
condensadas na franxa de entre 4 e 6 puntos. Os mellores resultados sitúanse nas
bandasdesatisfaccióncoaactividaderealizada(6,37),climalaboraldaempresa(6,4)e
medios dos que dispoñen para traballar (6,3). Suspenden en satisfacción as
perspectivas de futuro (4,26), mentres que se manteñen tan só unhas décimas por
encima do aprobado o salario (5,38), o recoñecemento profesional (5,37) e as
condiciónslaboraisenxeral(5,11).

Tendo en conta que as tres categorías máis representativas dentro do estudo da
situación laboral dos xornalistas, neste caso licenciados, son os salarios, as
perspectivasdefuturonoempregoactualeascondiciónslaboraisenxeralpodemos
dicir que no primeiro dos apartados son os licenciados que exercen en televisión e
gabinetes os máis satisfeitos coa retribución que perciben (9 e 7 puntos sobre 10),
mentresqueosempregadosenaxencias,prensaescritaeradiogarantenunicamente
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unsuficiente(5puntosdemínimavaloraciónpositiva).Nooutroextremodabalanza
estánostraballadoresdaprensadixitalquecun3,5demediaseamosaninsatisfeitos
coaremuneraciónqueobteñenpolassúastarefas.

O panorama de satisfacción debuxado polas perspectivas de futuro condensa
resultados de índole máis negativa. Así, a excepción dos membros de gabinetes de
comunicacióneradio(7e5puntos),osdemaislicenciadosempregadosnossoportes
restantes observan con pesimismo os seus respectivos futuros (axencias e prensa
dixital,4puntos;outros,3puntoseprensaescritaetelevisión,1).Notocanteaograo
de satisfacción coas condicións laborais do medio en xeral, os resultados volven
ascenderlixeiramentee,destaforma,atelevisiónobténcase7puntos(6,66),seguida
por axencias, gabinetes, outros (6,5 puntos) e prensa escrita (6 sobre o total de 10);
suspendennesteapartado,aradiocon4puntoseaprensadixital(3puntos).

Apesardaincertezadecaraaofuturo,dadesconfianzanascondiciónslaborais eda
inestabilidadexeraldoempregocomoxornalistas,oslicenciadosamósansesatisfeitos
coa actividade que realizan, colectando gabinetes, prensa dixital e prensa escrita os
mellores resultados (8 puntos). Axencias e televisión camiñan xuntas na consecución
do grao mínimo do notable (7 puntos), sendo as puntuacións máis baixas as de
produtoras e radio, con 6,66 e 6 puntos, respectivamente. No eido do clima laboral
cabe destacar a enorme diferenza entre o medio con mellores resultados e o medio
coa puntuación mínima, gabinetes (8,5) e televisión (1 punto). A prensa dixital e a
radiosonosdoussoportesque,segundooslicenciados,menosrecoñecenotraballo
dos seus empregados (5 puntos). No relativo aos medios ao dispor, unicamente os
gabinetesobteñenun8,5demedia,quedandoaspuntuaciónsdosdemaissoportesna
franxados5aos7puntos.

Valoraciónconmaiorporcentaxedesatisfacciónsegundomedios(sendo0nadae10totalmente)
SOPORTES
Co
Coa
Perspectivas Clima Recoñecemento Medios Condicións
salario actividade
defuturo
laboral
profesional
ao
laborais
dispor

Axencias
5
Gabinetes
7
Prensa
3,5
dixital
Prensa
5
escrita
Radio
5
Televisión
9
Outros
5,17

7
8
8

4
7
4

7,25
8,5
6,33

6
8
5

6
8,5
6

6,5
6,5
3

8

1

8

6,5

7

6

6
7
6,02

5
1
4,98

5
1
7,10

5
8
5,46

5
7
6,46

4
6,66
5,26
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Avaliamosestescódigosdesatisfacciónenrelaciónconcadasoportecomparandopara
o caso unicamente as valoracións máis altas (9 e 10) que amosarían a porcentaxe
daqueleslicenciadosplenamentesatisfeitosencadaapartado.Paraocasodossalarios,
os profesionais de axencias, prensa dixital, prensa escrita e radio non puntuaron cos
niveismáisaltosasúasatisfacciónsalarial.Ostraballadoresdegabinetesetelevisión
son os máis satisfeitos coa remuneración percibida, seguidos polos traballadores
empregadosensectoresdiferentesaodospropiosmediosdecomunicación:

Licenciadosplenamentesatisfeitoscosseussalarios(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
16,7
0
0
0
18,8
1,9

10
0
2,8
0
0
0
9,4
5,6



No plano das condicións laborais son os licenciados empregados en gabinetes,
televisióneoutrasfacetasalleasaoeidodacomunicaciónosquemáispositivamente
valoranestacuestión,aíndaqueosprofesionaisdegabinetesqueadxudicanun9ás
súascondiciónslaboraisnonsuperano12%.

Licenciadosplenamentesatisfeitoscoascondiciónslaborais(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
11,1
0
0
0
3,1
1,9

10
0
2,8
0
0
0
3,1
1,9


Notocanteásatisfaccióncoaactividadequerealizan,nasaxenciasoutorgáronlleun9
o 18,2% e na televisión o 15,6%. Na prensa dixital o 18,2% dos enquisados
responderoncoamáximanota(10)eenradioun20%doslicenciadostaménconcedeu
os 10 puntos. Nos apartados de ‘outro’ e gabinetes as porcentaxes son bastante
equilibradasenambasasdúasnotas,naprensaescritanonseatopaningún10perosi
un7,3%queoutorgan9ásatisfaccióncoaactividaderealizada:
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Licenciadosplenamentesatisfeitoscoaactividadequerealizan(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
18,2
5,6
9,1
7,3
0
15,6
3,7

10
0
8,3
18,2
0
20
6,3
7,4



Con relación ás perspectivas de futuro laboral vólvense condensar aquí as
manifestacións máis negativas e, polo tanto, menos optimistas. Os profesionais de
prensadixital,prensaescritaeradiosonosmáispesimistas,xaqueningúnoptoupor
conceder nesta categoría as puntuacións de 9 e 10. Máis confiados se amosan os
traballadores de gabinetes e a categoría ‘outros’, no primeiro dos casos un 11,1%
consideraassúasperspectivaslaboraisdefuturocomoboaseo2,8%comomoiboas,
mentresquenocasode‘outros’o3,7%valóraascomoboaseo6%comomoiboas.
Nasaxenciasalgomáisdo9%valóraascomoexcelentes(9puntos):

Licenciadosplenamentesatisfeitoscoasperspectivasdefuturolaboral(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
9,1
11,1
0
0
0
3,1
3,7

10
0
2,8
0
0
0
0
5,6



Cando se pregunta aos licenciados polo factor clima laboral da empresa para a que
traballan,  os resultados son máis positivos que no apartado anterior, así o 20% dos
quetraballannaradiooutorganun10aoambientenoseucentrodetraballo.

Porcentaxes destacadas tamén se dan nas axencias, con algo máis dun 18% de
traballadores que están de acordo en apostar polos 10 puntos ou na prensa dixital
cunha porcentaxe similar que dá un 9 ao clima laboral do seu medio ou, tamén, o
19,4% de traballadores de gabinetes que conceden outros 9 puntos. Noutra banda
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estaríanostraballadoresdaprensaescritaqueenambososdouscasos(puntuacións
de9ou10)noncheganao5%:

Licenciadosplenamentesatisfeitoscoclimalaboraldasúaempresa(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
19,4
18,2
4,9
0
12,5
14,8

10
18,2
5,6
9,1
4,9
20
3,1
9,3



Sefalamosdosmediosdosquedispoñenosprofesionaispararealizarassúastarefas
diariasobtemosporcentaxesaltasnocasoda prensadixital,ondeun18,2%valoran
estacuestióncun9.Naradioun10%cualificaestacuestióncun10,mentresqueno
casodasaxencias,aprensaescritaeatelevisiónteríansequemelloraroselementosa
disposición dos xornalistas para desempregar máis cómodo e adecuadamente o seu
labor:

Licenciadosplenamentesatisfeitoscosmediosdosquedispoñen
paradesenvolveroseutraballo(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
8,3
18,2
2,4
0
3,1
7,4

10
0
5,6
0
2,4
10
0
3,7


Por último, en canto ao recoñecemento profesional do traballo, os licenciados
consideranquenosgabineteséondesevalorabenoseufacer,postoqueun19,4%
outorgan un 9. Débese salientar, aínda que no plano negativo, o caso de axencias,
prensa dixital ou prensa escrita, onde ningún ou case ningún consideran que o
recoñecementodoseutraballoébooumoibo:
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Licenciadosplenamentesatisfeitoscoseurecoñecementoprofesional(%)


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
19,4

10
0
8,3

0

0

4,9
0
9,4
13

0
10
3,1
3,7


4.2.2.14.Oúltimoano

A pesar de que nos niveis de satisfacción atopamos cifras destacadas, polo xeral os
resultados mantéñense en termos equilibrados sen grandes satisfaccións ou
insatisfacciónsacusadas,aíndaquecontendenciaaresultadosnegativosenaspectos
comosalarios,condiciónslaboraisouperspectivasdefuturo.Istopodegardarrelación
co feito de que o 45% dos licenciados enquisados manifestaron o seu acordo con
abandonaraprofesiónnoúltimoano,fronteaun33%queasegurounonterpensado
en deixar o eido da comunicación. Este feito está tamén relacionado co 41% que
amosou gañas de mudar de empresa, fronte a un 24% que se postulou a favor de
mantersenoactualpostodetraballo.

Algo máis da metade dos licenciados enquisados (53%) recoñeceu non ter sufrido
ningún tipo de discriminación no seu traballo. Do 14% que aseguraron ter padecido
discriminacións dalgunha índole, o 3% recoñeceron que foi de tipo sexista. O 43%
restantedosquesufrirondiscriminaciónaseguranquenonfoidetiposexista,senón
quesesentirondiscriminadosatendendoaoutrosfactorescomoanacionalidade.No
coñecementodecasosdeafectadospordiscriminaciónnomediopropioounoutros,o
42% dos licenciados asegurou non coñecer outros casos fronte ao 27% que
identificaronsituaciónsdediscriminaciónnoseuounoutromedio.

Táboaresumodediscriminación(en%)


¿Sufriualgúntipodediscriminaciónnoseutraballo?
¿Foidetiposexista?
Si
Si
14
Non
NS/NC





3
43
54
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Non
NS/NC

53
33





O39%delicenciadostraballadoresdinnonpadecerningunhadoenzapormordoseu
traballoeun31%querexistroualgúnpadecementocomoconsecuenciadashorasde
traballo. Un 19,78% dos licenciados afirma padecer estrés e un 18,34% padece
problemas de columna motivados polo tempo pasado sentado diante da pantalla do
ordenador,causataménestado13,66%dosproblemasdevistadetectados.Un8,27%
padece o síndrome de burnout, coñecido máis popularmente como “síndrome do
queimado”,eunmínimodo1,43%faloudoutrasdoenzasdetipoloxíavariada.

Tiposdedoenzas(%)


Analizando máis de preto a porcentaxe de licenciados xornalistas que asegura que
padecen ou padeceron algunha doenza relacionada directamente co exercicio da
profesión en función do soporte no que traballan atopamos que os tres medios con
maioresporcentaxesdentrodo‘si’sonasaxencias,ondecaseo73%dosentrevistados
recoñece padecer algunha enfermidade vinculada ao seu quefacer diario (72,7%),
seguidaspolaprensaescrita(43,9%)eosquesesitúannoapartado‘outros’(43,85%).
Porcentaxes elevadas tamén aparecen entre os que declaran que traballan na
televisión(34,4%)ounaradio(30%).
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Xornalistasquesufrirondoenzassegundoomedio(%)





4.2.2.16.SobreoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia(CPXG)

Dos licenciados nas últimas dez promocións de Xornalismo na USC que foron
enquisados soamente un 6% están colexiados. Nas preguntas efectuadas aos
licenciados sobre o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia abordáronse dúas
perspectivasdiferentes:(1)aprimeiraparaaquelesquenonestabancolexiadoscofin
dedescubrirarazóndasúaelecciónesaberseestaríandispostosaestalonunfuturo
próximoe,asegunda,(2)unhaseriedecuestiónssobreasatisfaccióncoasactividades
desenvolvidaspoloColexioparatodosaquelesqueformabanpartedassúasfilas.



155

a)Osnoncolexiados

Aos licenciados non colexiados preguntóuselles se nalgún momento previo ao actual
estiverancolexiados:o85%respondeuquenoneo1%afirmouquepreviamentefora
colexiado,peroaclarouquearazónpolaqueagoranonformabapartedocolexioeraa
baixavoluntaria.

Entre as razóns ofrecidas para explicar a non afiliación ao Colexio de Xornalistas, os
licenciadosdecantáronsepolaopción‘nontraballoenonexerzoaprofesión’(23%de
respostas),seguidadaquelesqueconsideranqueocolexionontenutilidade(19%).Un
8%explicaqueascotassoncaraseun27%propónoutrotipoderazónsparaxustificar
quedecidironnonfacersecolexiados.

AnteaperspectivadefuturaafiliaciónaoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia,
máis da metade dos licenciados (55%) respondeu que non ten pensado colexiarse,
fronteaun28%quepoderíaconsiderarfacelonofuturo.

Posibilidaddecolexiarsenofuturo
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Razónspolasquenonestácolexiado




b)Oscolexiados

Do mesmo xeito que o rexistrado nos datos correspondentes aos xornalistas
colexiados, no caso dos licenciados colexiados o primeiro que chama a atención é o
elevadoniveldeabstenciónáhoradevalorarosdiversosaspectosvinculadosáacción
doColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia,postoqueo97%dosenquisadosevita
cualificar o asesoramento xurídico e o profesional, o 96% suprime a avaliación dos
cursos de formación, as xornadas e foros, os descontos e promocións e a acción en
xeral efectuada polo Colexio,  mentres que un 95% non dá o seu parecer sobre a
defensadadeontoloxíaeautilidadedoorganismoeun94%prefirenonrespondera
se ten información de para que serve o Colexio de Xornalistas. Por esta elevada
abstención, unido ao reducido da mostra entre os licenciados, as respostas non son
representativas,senónquereflictenunicamenteunhatendencia.
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NiveldesatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG(sendo0nadae10totalmente)




Ningún dos ítems sobre o Colexio sometidos a valoración dos licenciados consegue
superar o 6 de puntuación media. Os mellores resultados obtéñenos a defensa da
deontoloxía (5,79), a acción xeral do Colexio que é valorada cun 5,5 e o feito de ter
información sobre para que serve esta institución profesional (5,24). O CPXG aproba
raspadoenxornadaseforos(5,2),utilidade(5,14)ecursosdeformación(5).

Pola contra, os aspectos que a directiva do Colexio de Xornalistas de Galicia deberá
mellorar de cara ao futuro na captación de novos membros e no mantemento de
colexiados actuais son: o asesoramento xurídico (4,14), o asesoramento profesional
(4,38),osdescontosetarifaspromocionais(4,4)easnovasdawebque,adiferenzado
queadoitaacontecerentreoscolexiados,nestecasononconsegueacadarosuficiente
(4,9).
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4.3.AsituacióndosxornalistasenGalicia

4.3.1Introdución:operfildoxornalistagalego

A suma numeral da mostra de colexiados e de licenciados en Xornalismo na USC
permítenos identificar o perfil do xornalista galego desde unha perspectiva máis
extensa. O sumatorio da mostra de colexiados (395 xornalistas) e da mostra de
licenciadosnaúltimadécada(278xornalistas)amplíaouniversodeestudoataos673
xornalistas (395+278) co que, desde esta óptica, obtemos unha radiografía máis
exhaustiva da figura do xornalista galego ao examinar unha mostra aínda máis
representativa (máis de seis centeas) do censo total de profesionais. Para evitar
reiteracións que puidesen confundir, neste capítulo da investigación fálase de
xornalistascomoformadeenglobarcolexiadoselicenciadose,ávez,diferenciamosos
resultadosdostresinformes.Entreosentrevistadosrexistráronsenovelicenciadosque
previamente xa contestaran a enquisa referida aos colexiados e, deste xeito, só se
producirondúasduplicidades.

AanálisepermiteconstatarqueasmulleresqueexercenoxornalismoenGaliciapasan
asermaioría.XeograficamenteSantiagodeCompostelaconcentraamaiorporcentaxe
dexornalistasempregados,seguidapolosquetraballanfóradacomunidadeautónoma.
A prensa escrita segue a ser o medio estrela no ámbito da comunicación en canto a
númerodeempregados,seguidapolatelevisióneosgabinetes.Existetaménungran
númerodexornalistasdesempregados,querepresentano19,02%dototal.

4.3.1.1Medio

Osdatosrecollidosparaopresenteestudoserventaménparaidentificaroconxunto
deempresasdecomunicaciónqueoperanenGalicia,caracterizadopolapresenzadun
grannúmerodexornaislocaiseoimportantepapelquexogaacompañíapúblicada
CRTVG.

x

A prensa escrita segue sendo o soporte que máis xornalistas emprega na nosa
comunidade.

x

Os gabinetes e a televisión empregan practicamente o mesmo número de
xornalistas,acercándosecadavezmáisáprensaescrita.

x

Aporcentaxedexornalistasquetraballanenprensadixitalsegueaserresidual.

x

Aumentaonúmerodexornalistasquetraballannoutrosmedios.
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SOPORTE
Prensadixital
Radio
Televisión
Gabinetes
Axencias
Prensaescrita
Parados
Outros
Nonrespostada
TOTAL

Porcentaxe
2,8
11,8
14,8
14,8
2,8
20,7
19,2
13,4
4,3
100


4.3.1.2Idadeesexo

Debidoaqueunhadasmostrasabranguesóunhafranxaxeracionaldeterminadanon
procedecalcularaidademediadosxornalistas,xaquesedistorsionaríanosresultados.
Encantoaosexo,asmulleressupoñenamaioríadosxornalistasgalegos(58,82%).

SEXO
Homes
Mulleres
TOTAL


Xornalistas

Porcentaxe
830
1.186
2.016

41,18
58,82
100





4.3.1.3Niveldeestudos

A porcentaxe de xornalistas galegos licenciados en Xornalismo sitúase no 55,4%. Un
7,2% dos que exercen a profesión é licenciado noutra especialidade e un 11,8% non
tenformaciónuniversitaria.

NIVELDEESTUDOS
Nonlicenciado
LicenciadoenXornalismo
LicenciadoenXornalismoconmáster
LicenciadoenComunicación
LicenciadoenComunicaciónconmáster
Licenciadonoutraespecialidade
Licenciadonoutraespecialidadeconmáster
Licenciadonoutraespecialidadeconmásterencomunicación
DoutorenComunicación
Doutornoutraespecialidade

Porcentaxe
11,8
55,4
18,8
0,89
1,5
7,2
0,3
0,6
1,8
0,4
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Nonrespostada
TOTAL


1,6
100


4.3.1.4Demarcación

AmaioríadosxornalistasgalegostraballaenSantiagodeCompostela(26,4%),capital
da comunidade autónoma e sede da radio e televisión públicas e dos principais
organismos políticoadministrativos, e na Coruña (15,5%) e Vigo (10,3%), principais
cidades de Galicia por número de habitantes e por puxanza económica. Nas outras
catrocidadesgalegas,Pontevedra,Lugo,OurenseeFerrol,exercenaprofesióno7,9%,
o5,8%,o4,5%eo2,1%respectivamente.O21%traballafóradeGalicia.


DEMARCACIÓN
ACoruña
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
SantiagodeCompostela
FóradeGalicia
NS/NC
TOTAL

Porcentaxe
15,5
2,1
5,8
4,5
7,9
10,3
26,4
21
6,9
100



4.3.1.5Radiografíadoxornalistagalego

O perfil do xornalista galego responde a unha muller licenciada en Xornalismo, que
traballa nun medio dos denominados tradicionais (principalmente en prensa escrita)
en Santiago de Compostela ou fóra de Galicia e que conta cun contrato a tempo
completo.Oseusalariositúaseen1.595,97eurosbrutosaomesetraballademedia
8,1 horas diarias, 5 días á semana. Amósase relativamente satisfeita coas súas
condiciónslaborais,aíndaquetenunhapercepciónmoinegativadasituaciónenxeral
queestáaatravesaraprofesiónnestestemposdecriseeconómica.

Con respecto ao emprego de internet pódese comprobar que o seu uso está
plenamenteimplantadoentreosxornalistasgalegos,xaqueun84,8%empregaarede
ossetedíasdasemana.
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COMPARACIÓNDOPERFILDOXORNALISTAGALEGO(2011)
CATEGORÍAS

Colexiados

Licenciados

Xornalistasgalegos

Homes:57,80% Homes:23,14%
Homes:41,18%
Mulleres:42,20% Mulleres:76,85%
Mulleres:58,82%
Media:43,9anos
(Homes:46,7/
Media:26,65
Mulleres:40,2)
anosNonprocedecalculara
Idade
(Homes:26,92/
media
Moda:36a40
Mulleres:26,56)
(Homes:51a55/
Mulleres:36a40)
Licenciados
55,4%
48%
66%
en
Xornalismo
Licenciados
en
18,8%
10%
31%
Xornalismo
conmáster
Sexo

Nivelde
estudos

Outras
licenciaturas

12%



Non
licenciado

20%



Santiago:28,35%
Demarcación ACoruña:16,71%
Vigo:13,42%

Medios

Salarios

Prensa:25%
Radio:17%
Televisión:17%
Gabinetes:16%

Menosde
600€

1,77%

De600a
1.199€

7,2%

11,8%

Santiago:23%
,
Fóra deGalicia:
5
17%
%
P
Prensa:15%
r
Outros:19%
e
Gabinetes:13%
n
Televisión:12%
%
6,42%

3,36%

9,36%

19,45%

12,76%

De900a
1.799€

23,53%

20,64%

21,82%

Máisde
1.800€

34,93%

11,47%

25,89%
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Noncontesta

20,5%

Horas/día

8,2h

42,66%

34,44%

8,07h

5
Calendario 5,16días/semana 5,07días/semana n
a
7
Tempocompleto: Tempocompleto:
Contrato
5
60%
35%
%

Desemprego

9,87%

Satisfacciónlaboral

6,12(de1a10)

Satisfacciónsalarial

6(de1a10)

Desexodemudarde
profesión

Si:38%/
Non:47%

Liberdadelingüística

Criterios
de
selección
das
informaci
óns

5,20(de1a10)

9
,
0
2
%

32%

5,11(de1a10)
5,38(de1a
10)
Sí45%/
Non33%
4,35(de1a10)


33,3%

Xornalísticos

40%

23%

Políticos

19%

8%

14,4%

11%

7,1%

Económicos

Padeceronenfermidades
relacionadascoasúa
actividadelaboral:

5%

37%

7díasásemana:
84%
Usodeinternet
56vecessemana:
11%

3
4
,
31%
5
4
%
7díasá
semana:87%
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4.3.2.Análiseenprofundidadedoxornalistagalego

4.3.2.1.Sexoeidade

Tendo en conta o rexistro de colexiados do CPXG e o censo de licenciados da
UniversidadedeSantiagodeCompostela,onúmerodemulleresxornalistaséde1.186
e o de homes de 830 (total: 2.016). Son, por tanto, 356 mulleres máis. En termos
porcentuais,estamosfalandodun58,82%demulleresfronteaun41,18%devaróns.
Aglobalidadeapunta,pois,atendenciareflectidanaavaliacióndoslicenciadosdeque
as mulleres son xa maioría na profesión, malia que o rexistro de colexiados denote
aíndaunhaprimacíadoshomes:

SEXO
Homes
Mulleres
TOTAL

Colexiados

Licenciados
606

224

Xornalistagalego
830

442

744

1.186

1.048

968

2.016


Paraaobtencióndamediadeidadenonprocedeasumademostras,postoqueunha
delas abrangue só unha franxa xeracional determinada, o que distorsionaría os
resultados.

4.3.2.2.¿Colexiado?

As novas xeracións de xornalistas non se colexian unha vez rematada a carreira e
iniciada a vida profesional. Dos licenciados na USC nos últimos dez anos o 94% dos
graduados optaron por exercera profesión sen colexiarsee, en efecto, a porcentaxe
denovoscolexiadosnosúltimostresanosésempreinferiorao10%detitulados.
De media, só o 6% dos novos xornalistas se colexiaron, polo que non é posible falar
dunhacorrelaciónentreonúmerodeprofesionaisenactivoedealtasnoCPXG.
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AltasnoCPXG



4.3.2.3.Demarcación

Un cuarto dos xornalistas galegos (26,4%) exerce a profesión na capital de Galicia, o
que reflicte as tendencias apuntadas tanto no caso dos colexiados coma no dos
licenciados. Con todo, o máis significativo neste cómputo global non é a orde
porcentualdedemarcaciónsextraída–similarásoutrasanálises,senónquemáisdun
quinto dos xornalistas galegos (21%) traballan fóra de Galicia, sendo, de feito, esta
porcentaxe superior á de calquera demarcación concreta, agás a de Santiago de
Compostela:

Lugardetraballo(en%)
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4.3.2.4.Soporte
Amaioríadosxornalistasgalegos(20,7%)traballannaprensaescrita,situaciónquese
repitetaménnasanálisespormenorizadasacercadoscolexiadosedoslicenciados.As
seguintesopciónsmáisescollidassonaprensaescritaeosgabinetes,14,8%encada
caso. O 13,4% traballa noutros medios, entre os que se inclúen as produtoras, as
contornaswebdiferentesdaprensadixital,etc.

Soporteenquetraballan(en%)



Atendendo ao xénero e aos soportes en que traballan, a seguinte táboa reflicte o
reparto:

SOPORTE
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión

Mulleres%

Homes%
25,9
36,2
51,7
45,5
39,1
38,8

74,1
63,7
48,3
53,9
60,9
61,2




4.3.2.5.Niveldeestudos 

Oquenoutrasprofesiónsseríaimpensableresultaaíndaadíadehoxeunharealidade
noexerciciodoxornalismoenGalicia:undecadadezprofesionais(11,8%)nonposúe
ningún estudio universitario ou non rematou a carreira. Pero se a esta porcentaxe
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engadimosqueexistenun7,5%deprofesionaisenactivoqueestánlicenciadosnoutra
disciplinadiferentedaComunicación,resúltanosquecaseunquintodosprofesionais
en activo en Galicia (19,3%) ou non están licenciados ou estano noutra carreira non
ligadaácontornacomunicativa.

Sesomosestritosnodesempeñodaactividade,comoocorrenamaioríadasdisciplinas,
sobretodonaquelasquecontancunColexioProfesional,sóastrescuartaspartesdos
profesionaisdeGaliciasonlicenciadosenXornalismo(74,2%),oqueevidenciaqueo
restante25,8%estánexercendodexornalistasenselo.


Niveldeestudos(en%)



4.3.2.6.Contratos
No relativo ao tipo de contrato, a maioría dos xornalistas galegos confirma ter un
contrato a tempo completo (49,75%), un 4,64% afirma telo a tempo parcial, outro
2,18%comocolaborador,un5,64%porobraeataun7,36%comoautónomo.
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Comparando o colectivo de colexiados no CPXG e os licenciados na Facultade de
CienciasdaComunicacióndaUSCnosúltimosdezanospódeseobservarqueenambos
osdouscasosocontratoatempocompletoéoquepredomina(60%noscolexiados,
35%doslicenciados),aíndaquenunhaporcentaxemoitomáiselevadanoscolexiados.
Osautónomosteñenmáispesoentreoscolexiados(9%)queentreoslicenciados(5%),
peroentreestesúltimososcontratosporobrateñenmáisimportancia(8%)queentre
osprimeiros(4%).

Amaioríaaseguraqueaactividadequedesenvolvecorrespóndesecoaactividadeque
figuranoseucontratodetraballo(70,26%)fronteao9,59%quedirealizaruntraballo
diferenteaoquedeberíarealizarsegundooestipuladocandofoicontratado.

Enxeral,sesecomparanaporcentaxedecolexiadosconcontratoquesecorresponde
cotraballoquedesenvolven(76%)eoslicenciados(62%),aporcentaxedelicenciados
é menor, aínda que as porcentaxes de non correspondencia son practicamente
idénticas (10% nos colexiados e 9% nos licenciados). Tamén no caso dos licenciados
aumenta o número de enquisados que non contestan, o que está ligado ao maior
númerodeparadosquehainestecolectivo.

Tipodecontrato


Encantoaosalario,unxornalistagalegocobraunhamediade1.595,97eurosbrutos
aomes.Amediasalarialdoscolexiadosgalegosascendeaos1.780,68eurosbrutosao
mes,mentresqueoslicenciadoscobranunhamediade1.411,27eurosbrutos.Unha
explicación a esta discrepancia salarial atópase na diferenza de idade que hai entre
ambos os dous colectivos, pois a maior idade dos membros do CPXG motiva que
cobrencomplementosporantigüidade,queocupencargosdirectivos,etc.

Dentrodoscolexiados,afranxasalarialmáisaltaénaqueseatopanmáisxornalistas,a
de salarios superiores aos 1.800 euros (34,9%). Aínda que esta franxa resulta a
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maioritaria tanto en homes como en mulleres, no caso deles representa o 40,5%,
mentresquenodelasaporcentaxedescendeatao29%.Aporcentaxedecolexiados
quecobramenosde600eurosaomesrepresentao1,77%dototal.

Nocasodoslicenciados,afranxasalarialmáisaltataménéasuperiora1.800euros,
peronunhaporcentaxemoitomenor(12,94%),eonúmerodelicenciadosquecobran
menos de 600 euros é maior, un 5,75%.  No tocante á distribución de salarios por
xéneros, a franxa salarial maioritaria entre os homes é a superior a 1.800 euros
(18,96%),mentresqueentreasmullereséaquevaientre900e1.199euros(13,49%),
undatocuriosotendoencontaqueasmulleresrepresentanamaioríadaslicenciadas
poloquesepoderíaesperarqueacaparasenospostosconretribuciónsmáiselevadas.

Franxassalariais





SALARIOS
Colexiados
Menosde600€
1,77
De600a1.199€
9,36
De1.200€a1.799€
23,53
Máisde1.800€
34,93
Noncontesta(NS/NC+paro+variable)
20,5
Mediaeneuros
1.780,68

Licenciados Xornalistas
5,75
3,36
21,58
13,76
19,42
21,82
12,94
25,89
40,31
34,44
1.411,27 1.595,97
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SALARIOSXORNALISTASGALEGOS

Homes%

Mulleres%

Menosde600€

2,56

3,56

De600a1.199€

17,17

15,63

16,7

26,14

Máisde1.800€

31,65

21,78

Noncontesta(NS/NC+paro+variable)

31,83

34,92

De1.200€a1.799€


Encantoaonúmerodepagasaoano,o28,18%dosenquisadosresponderonter14,o
23,57%máisde14,un19,92%sinalouter12pagasexactaseun2,82%tenmenosde
12pagasaoano:



Se comparamos o número de pagas ao ano dos colexiados co de licenciados en
XornalismonaUSCnasúltimasdezpromocións,obsérvasequeoscolexiadosteñenun
maiornúmerodepagasaoano(34,4%afirmatermáisde14eun29%ter14;fronte
aos licenciados nos que un 8% sinala ter máis de 14 e un 27% 14; tamén é maior a
porcentaxe de licenciados que cobran menos de 12 pagas 4%, fronte ao 2% dos
colexiados).

Énosgabinetesondeserexistraomaiornúmerodexornalistas(49,11%)quecobran
14 pagas anuais, seguidos polos que traballan noutros medios (48,12%). Na prensa
escrita é onde hai un maior número de xornalistas que din cobrar máis de 14 pagas
(44,07%),seguidospolatelevisión(36,78%).
Comparandoasituacióndoslicenciadosedoscolexiadoscompróbasequenocasodos
colexiados é nos gabinetes onde se rexistra o maior número de profesionais (52,4%)
quecobran14pagasanuais,eigualsucedenocasodoslicenciadosaíndaquenunha
porcentaxemenor(44,4%).Naprensadixitalexisteunterzodecolexiados(37,5%)que
confirmarecibirmáisde14pagasanuaisfronteaun18,2%doslicenciados,mentres
que a maioría de colexiados traballadores en prensa escrita que percibe máis de 14
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pagas ao ano (56,1%) redúcese a un 26,8% no caso dos licenciados. Nas axencias
atópanseamaioríadelicenciadosquecobrasó12pagasporanotraballado(63,6%)e
nocasodoscolexiadosocorreomesmo,peronunhaporcentaxemenor,37,5%.

Pagaspormedioeanotraballado(%)




4.3.7.Horarios
Osxornalistasgalegostraballandemedia8,10horas,sendoamediade8,08nocaso
dos licenciados en Xornalismo e de 8,13 no caso dos membros do Colexio de
Xornalistas.Amaiorpartedosenquisadosteñenxornadaslaboraisde8horas(24,67%)
eápreguntadecantashorastraballaronodíaanteriorarespostamaioritariataméné
8horascun20,54%(logodun21,97%quenonsaben).Estesdatossonmoisimilares
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entrecolexiadoselicenciados,xaqueenambososdousaxornadamaioritariaéde8
horas.

Duracióndaxornadalaboralennúmerodehoras(%)



Ao cruzar os datos cos medios, resulta que é na televisión onde a maioría dos
profesionais(49,2%)traballa7horasdiarias,seguidapolaradio(26,49%).Estesdatos
correspóndense en gran medida coas quendas de 7 horas da CRTVG. A maioría de
xornalistas que traballan 8 horas diarias (41,73%) son de gabinetes, mentres que o
37,04% traballa en prensa dixital. Dos que traballan 14 horas, un 9,54% traballa na
televisión(naquendadefindesemanadaTVG)eun7,37%enaxencias.
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Comparando os datos das horas traballadas por medio dos colexiados e dos
licenciados, obsérvase que a maioría dos licenciados que traballan 8 horas fano en
radio(40%),osquetraballan9enprodutoras(66,7%)eosquetraballan10sontamén
da radio (30%). Entre os colexiados a maioría dos que traballan 9 horas traballan
taménenprodutoras(66,7%),dosquetraballan8fanoentelevisión(55,2%)eentre
osquetraballan10amaioríasonempregadosdeprensaescrita(31,6%).

Horastraballadaspormedio(%)



En canto aos días que traballan á semana, a media sitúase en 5,13 días, sostendo,
precisamente,amaioríadosxornalistas(55,08%)quetraballan5díasásemana.Pola
contra,cómpresubliñarqueun15,54%dosenquisadosmanifestouquetraballa6días
á semana e un 2,59% os 7 días. Neste caso tamén as diferenzas entre colexiados e
licenciadossonmoiescasas,xaqueamediadedíastraballadosporsemananocaso
dos licenciados é de 5,07 e no dos colexiados 5,22. Tamén no caso dos colexiados o
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60%afirmatraballar5díasásemana(amaiorporcentaxe),enocasodoslicenciadosa
maioría(48%)taménditraballar5díasporsemana.

4.3.2.8.Paro
Un 19,02% dos xornalistas galegos atópanse no paro. Como viramos anteriormente
caseun10%doscolexiadosafirmaronatoparseactualmentenoparo,undatomenor
fronte ao 32% dos licenciados das últimas dez promocións que afirman estar
desempregadosnestemomento.Estaporcentaxeaumentaatao41,3%seampliamos
oespazotemporalaosúltimoscincoanos.Un29%dosmembrosdoColexioestiveron
nalgúnmomentonoparonosúltimoscincoanos,mentresqueo59%doslicenciados
taménoestivonalgúnmomentoduranteeseperíodo.Dese41,3%dexornalistasque
estivonoparonalgúnmomentodosúltimoscincoanos,o24,38%asegurouestarou
terestadomenosdunanoeo8,87%entre1e2anos.




O 6,23% dos xornalistas afirma que nunca estivo parado. Pola contra o 0,59% dos
enquisadosestivonoparocincoanoseun66%nonquixoresponderestacuestión.As
porcentaxes entre licenciados e colexiados son moi similares, aínda que no caso dos
licenciadossonlixeiramentesuperiores,un35%afirmouterestadomenosdunanono
parofronteao17%doscolexiados,eun13%terestadoentre1e2anosfronteao6%
dosmembrosdoColexio.
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Porcentaxedeparados(%)





Encantoaonúmerodevecesqueestiveronnoparo,un29,82%estiveronunhavez,un
18,79% dúas veces, un 8,69 tres veces, un 2,23% catro veces e un 0,59% ata cinco
veces.O3,41%estiveronmáisdecincoveces,o9,44%nonestivoningunhaeun3,77%
dos enquisados non respondeu esta pregunta. No caso dos licenciados o 31% estivo
unhavez,un30%dúasveceseun14%tresvecese,nocasodoscolexiados,un29%
estivounhavez,un11%estivodúasveceseun5%tresveces,poloqueasocasiónsno
paroentreoslicenciadossonmáisqueentreoscolexiados.








Nºocasiónsnoparoaolongodavidalaboral(%)
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Temponoparonosúltimos5anos(%)



No tocante á obtención de traballo, o 38,31% dos xornalistas que responderon a
enquisa declarou que conseguiu traballo por medio de amigos ou coñecidos. En
segundolugar,atopamosun35,05%dexornalistasqueconseguirontraballoatravés
doutrosmétodos,namaiorpartedecasosforoncontratadoslogodefacerprácticasna
empresa.Un34,41%conseguiutraballologodeenviarocurriculumvitae,un6,23%a
través de oficinas de emprego e un 5,05 a través de Infojobs ou outros servizos
similares.Nocasodoslicenciadosamaiorfonteparaatoparempregofoiatravésde
amigos ou coñecidos (42%), seguido do 34% que o obtiveron logo de enviar o
curriculum.Nonentanto,entreoslicenciadosdosúltimosdezanosamaioríaatopou
traballoporquefoicontratadonaempresalogodefacerprácticas(38%),un35%logo
doenvíodocurriculumeun33%atravésdeamigosoucoñecidos.









Métodosdeobtencióndetraballo(%)
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4.3.2.9.Olugardetraballo

Osxornalistasgalegosqueexercenaprofesiónenmediosdecomunicaciónconsideran
queoquemáissevaloranoseulugardetraballoéarapidezcoaquedesenvolvenas
súastarefas(7,26puntos).Aestefactorséguenlledepretoacapacidadedepropoñer
novostemas(6,85puntos)eoacatamentodeordes(6,59puntos).Encambio,oque
os xefes teñen menos en conta segundo a opinión dos xornalistas é a análise en
profundidade dos temas (5,95 puntos) e a facilidade para encher tempos e espazos
(6,14puntos).

Estes datos revelan que os xornalistas galegos consideran que para ser valorados no
seu posto de traballo han de ser rápidos e acatar as ordes, o que deriva
inevitablemente nun xornalismo apresurado en detrimento do traballo en
profundidade, que non se valora apenas (5,95). Outros aspectos como a posesión
dunhaaxendadefontespropiaouorespectodocódigodeontolóxicositúansenunha
posiciónintermedia:5,96puntose6,08puntosrespectivamente.

Aspectossobreolugardetraballo





Aspectossobreolugardetraballo
Colexiados Licenciados Xornalistas
Mediadevaloración(1mínimo/10máximo)
Serrápido
7,26
7,1
7,5
Enchertemposeespazos
6,14
5,9
6,5
Acatarordes
6,59
6,6
6,6
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Propoñernovostemas

6,8

6,93

6,85

Axendapropia

6,3

5,5

5,96

Tratartemasenprofundidade

6,5

5,5

5,95

Respectarcódigodeontolóxico

6,2

5,63

6,08

4.3.2.10.Asrutinasprofesionais

Dascuestiónsmáisimportantesáhoradefalardotraballodosxornalistaséarelativa
ao grao de liberdade que os profesionais da comunicación teñen en canto ao
desenvolvementodoseulaborinformativo.Destaformadébeseanalizarmáisdepreto
enquecondiciónsdeautocensuraecapacidadedeelecciónfronteadiversosaspectos
traballan hoxe en día os xornalistas galegos. As principais cuestións sobre as que se
preguntouaouniversototaldeenquisadosxirabanentornoaograodeliberdadepara
seleccionarostemassobreosqueseinforma,alinguanaquesefai,anecesidadede
contraste das novas enviadas polos gabinetes de comunicación de organizacións e
institucións que compoñen o espazo público sobre o que  traballa o xornalista e a
autocensura que os propios profesionais se aplicaban a si mesmos co propósito de
respectaraliñaeditorialdomedioparaoquetraballan.

No primeiro dos apartados, o que afecta á liberdade de elección de temas sobre os
queinformar,osxornalistasenquisadosoutorgaronunhapuntuaciónmediadecase6
puntos (5,88) que medía o grao de acordo ou desacordo coa afirmación suscitada.
Nestecasooresultadoamosauncertoacordocoaideadequeteñenunhaliberdade
relativaparadecidiraquelascuestiónsobreasquevaninformarasaudiencias,maisé
certo que a porcentaxe non é totalmente positiva porque malia que as empresas de
comunicación aproban neste apartado a valoración non acada nin sequera os sete
puntos.Porseparado,oslicenciadosoutorgabannesteapartadoun5,56demediaeos
colexiados un 6,1; no caso dos primeiros a moda estaría nos 7 puntos mentres que
paraoscolexiadosodatopermaneceríaen8.

Sepasamosavaloraraliberdadedosxornalistasdacomunidadeparaelixiralinguana
que deciden comunicar as súas informacións e dirixirse desta forma ás audiencias, a
media descende ata o 4,85, amosando o desacordo dos profesionais galegos da
comunicaciónconrespectoaestaafirmación.Estefeitoprobaqueunhamaioríadeles
ve como os seus superiores e as políticas de empresa determinan a lingua na que
debenexpresarseenpúblico.Avaloraciónmáisseleccionadaequeseconverte,desta
forma, na moda é a máis baixa, 1 punto. De forma similar votaban neste aspecto os
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licenciadoseoscolexiados,enambososdouscasosamodataménrepetíaatendencia
do 1, amosando un maioritario desacordo coa afirmación da liberdade lingüística. A
medianocasodoslicenciadosnonconseguíaoaprobadoquedandonos4,35puntos,
mentresqueparaoscolexiadosascendíacaseunpuntoataos5,2.Haiquesinalarque
é moi posible que esta situación se dea porque moitos dos profesionais enquisados
traballabanparaaCompañíadeRadioTelevisióndeGaliciatendoaobriga,nestecaso,
deelaborarasinformaciónsengalego,poloquenonsedeberíatantoaunhafaltade
liberdaderealporimposicióncontraavontadedosxornalistas.

No tocante ás novas que se envían ás diferentes redaccións dende os gabinetes de
comunicación encontramos a maior coincidencia detectada nos tres apartados. No
totalamediasitúasenos3,01puntos,queconfirmanoacordodosxornalistascoaidea
de que todas as novas precisan de contraste e, sobre todo, as dos gabinetes, por
tratarse neste último caso de fontes de información interesadas en colocar as súas
novas nos diferentes medios de comunicación. A media dos licenciados sitúase nos
3,02puntoscasedomesmoxeitoquenoscolexiados(3puntos).

Osniveisdeautocensurasonoítemquexuntocoaideadecontrastedasinformacións
de gabinetes máis paralelo e equilibrado resulta nos tres niveis: total, licenciados e
colexiados. Nos datos da suma de resultados a media, no momento de valorar a
cuestióndacensuraápropiapersoapararespectaraliñapolíticaedepensamentodo
medioencuestión,rondaos5puntos(4,54),mentresqueamodapermanecenos5
puntos.

Estasituacióndemostraquenosxornalistasgalegoshaiprácticasdeautocensurapara
respectar as pautas marcadas polo medio no que traballan, cunha media de
intensidadedecase5sobreunhaescalade0a10.
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Aspectossobreasrutinasprofesionais



Aspectossobreasrutinasprofesionais
Colexiados Licenciados Xornalistas
Mediadevaloración(1mínimo/10máximo)
Liberdadeparaelixirostemas
6,1
5,88
5,56
Liberdadeparaelixiralíngua
5,2
4,85
4,35
Fiabilidadedasinformaciónsdegabinete
Autocensurapararespectaraliñaeditorial

3

3,02

3,01

4,6

4,46

4,54


4.3.2.11.Tarefasefuncións

a)Noticias

Un21,08%dosenquisadoselabora5oumáisde5informaciónsdiarias.Polacontra,o
18,05%dosxornalistasqueresponderonaenquisanonelaboraningunhainformación.
O motivo que esgrimen os profesionais que non elaboran ningunha información a
diario é principalmente que realizan labores de planificación de estratexias de
comunicación (23,74%): un 18,46 % afirma dedicarse a tarefas de coordinación ou
direccióneun46%decantousepolaopción‘outros’.

SesecomparanosresultadosdasenquisasrealizadasentreosmembrosdoCPXGeos
licenciados en Galicia nos últimos dez anos obsérvase que nos dous colectivos a
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maioríaelabora5oumáisde5noticiasdiarias,aíndaqueonúmerodelicenciadosque
nonelaborainformaciónésuperioraonúmerodecolexiados(21%frontea16%).No
referente aos motivos polos que non elaboran información entre os licenciados
predominaaopcióndequerealizanlaboresdeplanificacióndecomunicación(32%),
mentresqueentreoscolexiadosarespostamáisnumerosaéquesededicanalabores
decoordinaciónedirección(46%).

Noticiaselaboradas(%)



Motivosdosxornalistasquenonelaboraroninformación(%)



No referente ao número de noticias elaboradas por cada medio é na radio onde se
rexistra a maior porcentaxe de profesionais que elaboran 5 ou máis de 5 noticias
diarias (55,54%), seguida polos xornalistas de prensa dixital (42,26%). Os medios nos
que se elaboran menos información diarias, entre unha e dúas, son os gabinetes
(30,69%)eatelevisión(29,97%).Encantoánonelaboracióndeinformación,osoporte
noqueémáisabundanteénoapartadoreferenteaoutrosmedios,cun48,12%.

181

Comparandoosdatosobtidosnasenquisasalicenciadoseacolexiadososresultados
indican que no caso dos licenciados, os que traballan en prensa dixital (54,6%) e en
axencias (45,5%) son os que elaboran máis noticias ao día ao facer 5 ou máis de 5
maioritariamente. Os soportes nos que menos noticias se elaboran son a televisión
(34,4%)eosgabinetes(22,3%).Nocasodoscolexiadososoportenoqueseelaboran
máis noticias ao día é tamén a radio cun 59,4% e no que menos de novo son os
gabinetes,cun36,5%.


b)Xornadalaboral

Nunha xornada laboral cotiá a maioría dos xornalistas galegos busca e aporta
informaciónspersoalmente(62,3%),mentresquesóo11,4%nonofaiconasiduidade.
Encantoáelaboracióndefotografías,o52,2%nonasfainunca,fronteaun20,5%que
si.Osdatosaíndasonmáisrotundosaopreguntarllesaosprofesionaisgalegosporse
rexistran imaxes de vídeo no traballo, pois ata un 63,2% non as rexistra fronte a un
escaso8,9%quesiofai.

Norelativoaorexistrodeson,practicamenteametadedosxornalistas(48,7%)nono
fai,aíndaqueun23,3%si.Astornascambianaopreguntarllesaosprofesionaisporse
maquetanoueditan,xaqueo42,6%afirmaquerealizaalgunhadestasacciónsadiario
mentresquetresdecadadezxornalistas(30,3%)nonofai.

Enúltimolugar,sobresesóelaboraninformaciónsapartirdetemasmarcadospolos
seus xefes,o 45,3% afirma que aínda que cubra os temas sinalados polos superiores
taménatendeoutrostemasquenonlleviñeronmarcados.Polacontra,ataundecada
catro xornalistas (25,3%) limita a súa actividade aos temas da axenda informativa
marcadapolosdirixentesdomedio.
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Nunhaxornadalaboral(%)




Contrastandoestesdatoscossinaladosanteriormentedoscolexiadosedoslicenciados,
etendoencontaqueentreossegundosonúmerodeprofesionaisqueoptaronpola
opción NS/NC é maior porque tamén é maior o número de xornalistas que está no
paro,atopámonosconqueoslicenciados(si,9%,non,50%)rexistranmáisimaxesde
vídeo que os colexiados (si, 9%, non, 72%), á vez que son claramente menos os
profesionais que non fan fotos ou non maquetan ou editan entre os licenciados que
entreoscolexiados,44%fronteao58%e22%fronteao36%respectivamente.

Pola contra, é claramente superior o número de colexiados que polo xeral busca e
aportainformaciónspersoalmentequeodelicenciados,70%uns,51%osoutros.No
tocanteaorexistrodesoneácoberturaexclusivadostemasquellessinalanosxefes
ambososdousgruposresponderondeformaparecida.

Cabería destacar tamén, que o 15,2% dos xornalistas galegos non asina nunca as
informacións que produce, principalmente empregados de gabinetes onde as
informaciónsnonvanasinadaspersoalmente,asícomoqueun8,8%nonpublicanunca
temasdeseu.







183

Prácticasehábitosnodesenvolvementodaprofesión(%)






c)Criteriosdeseleccióninformativa
A maioría dos xornalistas galegos que participaron na presente investigación optou
pola opción NS/NC (45,2%) á hora de preguntarlles polos criterios que se seguen no
seumedioparaseleccionarasinformaciónsquesepublican,benporquenontraballan
na actualidade, porque traballan en empresas alleas ao ámbito comunicativo ou ben
porquepreferironnonentrarnestacuestión.Polacontra,undecadatresprofesionais
(33,3%)defendeuquenoseumedioseseleccionanasinformaciónsaplicandocriterios
netamentexornalísticos,mentresqueo14,4%sinalouquenoseupostodetraballoos
criteriosdeseleccióninformativasondecarácterpolíticoeun7,1%sostivoquenoseu
sondetipoeconómico.







184

Criteriosdeseleccióndasinformaciónsquesepublicannosmedios(%)




Aoterencontaasporcentaxesextraídasdaenquisadoslicenciadosporunhabandae
adoscolexiadospolaoutra,atopámonosconquenoprimeirogrupoaporcentaxede
xornalistas que cren que se seleccionan as informacións aplicando criterios
económicos dobra a dos colexiados que teñen a mesma opinión, 11% fronte a 5%,
mentres que as porcentaxes de colexiados que afirman que nas súas empresas se
seleccionanostemasnoticiososatendendoacriteriospolíticosouxornalísticosémaior,
19%e40%respectivamente,quenocasodoslicenciados,8%e23%.

d)Fontes
Igualqueenapartadosanteriores,nascuestiónsquexiranentornoárelaciónentreo
xornalista e as fontes informativas atopámonos con que a resposta que máis
xornalistas escolleron á hora de responder as enquisas foi NS/NC, salvo no caso do
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contacto coa fonte a través do teléfono, onde a opción habitualmente é a
predominante (35,1%). Precisamente, é o teléfono a canle de contacto máis
empregadapolosprofesionaisgalegos,postoqueun17,1%diempregalosemprepara
contactar coas fontes. Despois do teléfono destacan os contactos vía correo
electrónico ou de forma persoal, sendo os que os usan sempre o 11,6% e o 14,6%
respectivamente.

As roldas de prensa e os actos programados son as canles de contacto menos
empregadas polos xornalistas, posto que nestes casos a iniciativa é da fonte
informativa,queéaqueconvocaosxornalistasparaqueasistan,detalformaqueas
roldasdeprensasonempregadassemprepolo6,1%ehabitualmentepolo20,8%dos
profesionais galegos, e os actos programados por un 4,6% sempre e por un 22,7%
habitualmente.

Unniveldeempregosemellanteteñenoscomunicadosdeprensa,quesonunhavíade
contacto máis cómoda tanto para a fonte como para o xornalista posto que non
implicadesprazamento,aíndaquetaménéunhaformadecontactomenosdirectaque
non permite ao xornalista interrogar a fonte. Este tipo de contacto é empregado
semprepolo4,9%ehabitualmentepolo22,7%dosxornalistasgalegos.

Otipodecontactomenosempregadopolosprofesionaisdoámbitocomunicativoen
Galicia é o que ofrecen as redes sociais, que só é empregado sempre polo 1,9% dos
enquisadosehabitualmentepolo9,8%,detalformaqueo21,1%nonempreganunca
esta vía para contactar coas fontes, o cal indica que aínda que os xornalistas
empreguenasredessociaisnoseudíaadíapersoal,desconfíanáhoradeempregalas
no ámbito laboral. En último lugar habería que destacar que un de cada tres
xornalistas(33,1%)nuncaproduceinformaciónsenmanteralgúntipodecontactocoas
respectivasfontes,mentresqueo1,9%sempreofai.

No tocante ás diferenzas entre colexiados e licenciados ao redor destes aspectos
debemossinalarqueambososdousgruposamosanuncomportamentosemellanteno
establecementodosdiversostiposdecontacto,aíndaquepoderiamosdestacarqueos
licenciados son máis propensos a empregar as redes sociais como ferramenta de
contactocoasfontes:o14%emprégaasdevezencandofronteao11%doscolexiados.
Tamén resulta salientable que a porcentaxe de licenciados que non contacta nunca
persoalmente coas súas fontes é superior á de colexiados, 5% fronte a 4%, mentres
que a porcentaxe de colexiados que o fan sempre (21%) case cuadriplica a de
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licenciados(6%).Atopariámonos,portanto,anteunhasnovasxeraciónsqueprefiren
contactarcoasfontesporoutrasvíasdiferentesápersoal.

En último lugar, sobre quen leva a iniciativa na relación entre xornalistas e fontes, o
29,3% dos traballadores no ámbito comunicativo en Galicia afirma que a iniciativa a
soenlevarindistintamenteelesouasfontes,o23,5%sosténqueamaioríadasveces
sonospropiosprofesionaisquenalevan,fronteaunescaso4,2%quediqueasfontes
informativassoenserasquesedirixenaosxornalistas.Ademais,o4%dosenquisados
di levar sempre a iniciativa coas fontes e só un 0,5% confirma que cede sempre a
iniciativa.

Iniciativanarelaciónentreafonteeoxornalista(%)






SecontrastamosestacuestiónentreoqueresponderonosmembrosdoColexioeos
licenciados, atopámonos con que dentro dos segundos son máis os profesionais que
crenquelevanelesainiciativaamaioríadasveces(21%)queosqueconsideranquea
iniciativa a levan indistintamente eles mesmos e as fontes (18%), mentres que no
tocante aos colexiados o 29,3% considera que tanto fontes como xornalistas levan a
iniciativaunnúmerosemellantedeveces.

4.3.2.12.UsodeInternet
Amaioríadosxornalistasgalegos(84,8%)empreganinternettodososdíasdasemana,
o5,6%seis días,eo4,8%oscincodíasquesecorrespondencosdías traballadosde
media á semana, e, precisamente, só o 4,2% dos enquisados di empregar internet
exclusivamente no traballo, o 13,5% faino só na casa, na súa maioría xornalistas
desempregados,eun75%conéctaseenambososdouslugares.
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Encantoaosdispositivosqueempreganosxornalistasgalegosparaaccederainternet,
os dous máis populares son o ordenador portátil (74,6%)6e o persoal (71,6%). En
cambio,osdispositivosmóbilesnonsonempregadosninpolametadedosxornalistas
(44,1%entreteléfonosesmartphones).

Sobreousodeinternetasprincipaisdiferenzasentrelicenciadosecolexiadosnonse
dan tanto nos días á semana que se conectan, os 87% dos licenciados e o 84% dos
colexiadosconéctanseadiario,senónnolugarondeseconectan,xaquesóo11%dos
membrosdoCPXGenquisadosseconectaexclusivamentenacasa,mentresqueesta
porcentaxe ascende ata o 24% no caso dos licenciados, en gran medida pola maior
taxa de paro que se dá no segundo grupo, e nos dispositivos que empregan para
conectarse,xaqueoscolexiadosprefirenclaramenteotradicionalPC(83%)fronteao
portátil(69%),mentresqueoslicenciadosempreganmáisoordenadorportátil(89%)
queopersoal(61%).

Norelativoásprácticasehábitosnoempregodeinternetoquemáisfanosxornalistas
galegosélerprensaonline,xaqueo49,5%fainosempreeo32,5%habitualmente,o
quenonqueredicirquenonleanaprensaenpapel,postoqueatao36,7%díofacer
sempre e o 29,6% habitualmente. A outra actividade que se leva a cabo a miúdo de
xeitomaioritarioequeestáestritamenteligadaaodesenvolvementodotraballodiario
éconsultararedeparadocumentaraspezasinformativas,xaquesempreofaio23%e
habitualmenteo37,1%.

Oempregodasredessociaisaíndanonestádetodoarraigadonaprofesión,postoque
un14,4%dosxornalistasnonasempreganunca.Fronteaestedatoatopámonoscon
queo6,5%asempregasempre,o26,4%habitualmenteeo31,9%decandoenvez.As
cifrasquerexistranaconsultadeconfidenciais,deopiniónsdeusuarioseoemprego
do chat aínda son inferiores ao emprego das redes sociais. O 4,9% dos xornalistas le
sempreconfidenciais,o22%fainodevezencandoeun17,5%nonofainunca.Unde
cada dez (9,8%) ve opinións doutros usuarios na rede sempre, o 33% faino
habitualmenteeo11%nunca.Oschatsempréganosparacomunicarsesempreo6,5%
dos profesionais, o 17,2% utilízaos habitualmente e ata un 32,8% non os emprega
nunca.

ٝ

A suma de porcentaxes é superior a 100 porque se permitiu a resposta múltiple. O fenómeno da resposta múltiple
reprodúcese sempre que se produce esta circunstancia.
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En último lugar, no relativo ao emprego de internet para escoitar a radio e/ou ver a
televisión atopámonos o panorama máis escuro: un 40,9% dos enquisados non
empreganuncainternetparaveratelevisióneun27,9%faiopropiocoaradio.Pola
contra,sóo2,6%vesempreatelevisiónatravésdeinterneteun6,9%habitualmente,
mentresqueun6,2%empregasemprearedeparaescoitaralgúnmedioradiofónicoe
o14,1%fainohabitualmente.


PRÁCTICAS

Táboaresumodeprácticasehábitosnoconsumodeinternet(%)

Sempre Habitualmente Devezen
Moipoucas
cando
veces

Nunca

NS/NC

Lerprensadixital

49,5

32,5

9,4

4

1,3

3,1

Escoitararadio

6,2

14,1

24,1

24,1

27,9

3,4

Veratelevisión

2,6

6,9

18,0

27,5

40,9

4,2

Lerxornaisenpapel

36,7

29,6

12,5

8,3

7,0

5,5

Chatear

6,5

17,2

14,1

24,2

32,8

4,9

Confidenciais

4,9

22,0

21,2

24,8

17,5

9,4

Documentarasnovas

23,0

37,1

12,2

3,4

3,6

20,5

Veropiniónusuarios

9,8

33,0

23,8

11,9

11,0

10,4

Redessociais

6,5

26,4

31,9

11,3

9,2

14,4





Norelativoaestascuestiónsatopámonosconqueoslicenciadoslensempreprensaon
line(51%)ouhabitualmente(37%)fronteao48%doscolexiadosqueofaisempreeo
30%queofaihabitualmente;escoitanaradioevenatelevisiónconmáisasiduidade
porinternet,empreganoschatsconmáisfrecuencia,12%sempre,23%habitualmente,
fronteaoescaso3%decolexiadosqueofaisempreeo13%querealizaestapráctica
habitualmente;econéctansemáisásredessociais(sempre42%,30%habitualmente)
queoscolexiados(16%sempre,habitualmenteo33%),oscalesusanmáisaredeque
oslicenciadosparalerxornaisconfidenciais,sempreouhabitualmenteundecadatres
(31%)fronteao21%doslicenciados;edocumentarasnovasqueproducen,casedous
terzos (64%) fano sempre ou habitualmente, mentres que nos licenciados a
porcentaxedescendeao55%.
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Prácticasehábitosnoconsumodeinternet(%)


Con respecto á consulta de opinións doutros usuarios ambos os dous grupos se
comportandemaneirasemellante.Encantoálecturadeprensaenpapel,o46%faino
sempreeo28%habitualmentefronteao24%doslicenciadosquelexornaisimpresos
sempreeo32%querealizaestaactividadehabitualmente.Polotantopodemossinalar
queosxornalistascantomáisnovossonmenosapegoteñenáscanlestradicionaisde
consumodeinformaciónemáisinteresadosestánpoloconsumoda mesmaatravés
deinternet,asícomopolacomunicaciónxasexalaboraloupersoalatravésdarede.
En canto ás posibilidades que ofrece internet como canle de contacto entre os
xornalistas e os cidadáns, o 37,4% dos xornalistas galegos mantén algún tipo de
contacto co público do seu medio a través da rede, fronte a un 36,3% que non. Dos
quesecomunicancospúblicosamaioríafainoatravésdocorreoelectrónico(66,2%)
ou das redes sociais (65,9%), sendo outras canles como os foros (14,3%) menos
empregadas.

Debemos destacar que os licenciados manteñen un contacto coa audiencia do seu
mediomenorqueestes,postoqueo33%siomanténeoutro33%non,mentresque
dos colexiados o 41% comunícase cos cidadáns e un 38% non. Ademais, tanto
licenciadoscomocolexiadosempreganocorreoelectrónicocomocanleporigual(66%
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uns,67%outros),perooslicenciados,comoconsecuenciadoseumaiorempregodas
redes sociais, úsanas como ferramentas comunicativa moito máis que os colexiados
(79%frontea59%).

A maioría dos profesionais galegos cualifícanse con 7 puntos sobre 10 cando se lles
pidequevalorenoseudominiodasnovastecnoloxías.O10,7%outórgaseasimesmo
a máxima puntuación, un 10, e só o 3,3% se puntúa por debaixo do 5, o cal vén a
sinalarqueaíndaqueosxornalistasdanosacomunidadenonseconsideranexpertos
nas novas tecnoloxías, si cren que se saben desenvolver nelas coa soltura suficiente
para desenvolver o seu traballo diario. Os licenciados consideran que están mellor
preparados para facer fronte ás novas tecnoloxías que os colexiados, cun perfil máis
avellentado, de tal forma que o 29% dos licenciados autovalórase cun 8 (o 22% dos
colexiadosasígnaseestanota),o12%cun9(10%doscolexiados)eo5%cun10(fronte
ao2%doscolexiados).

Dominiodasnovastecnoloxías(de1a10puntos)




Como consecuencia disto atopámonos con que o 73,1% dos xornalistas que
responderonasenquisassabegravaresubircontidosaYouTube,o95,8%sabeoque
éunlinkeo65,4%sabeoqueéuncommunitymanagerecalessonassúasfuncións.
Ademais, as redes sociais máis empregadas polos xornalistas galegos son Facebook
(97%)eTwitter(46,6%),unhaxaplenamenteimplantadanonosopaíseaoutraaínda
enplenaexpansión,seguidasdeLinkedIn,(17,9%)ligadaaomercadolaboral,eTuenti
(16,2%), que conta cun perfil de usuario máis novo que o resto de redes sociais de
referencia.
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Se analizamos estes mesmos datos diferenciando entre colexiados e licenciados
atopámonosconqueninunsólicenciadodescoñeceoqueéunlink,queo77%sabe
gravaresubirvídeosaYouTube(fronteao70%doscolexiados)equeuntresdecada
catro (76%) sabe o que é un community manager, mentres que os colexiados que
teñencoñecementodassúasfunciónsrepresentano58%dototal.Ademaisapráctica
totalidadedoscolexiadosedoslicenciadosqueempreganredessociaisteñencontaen
Facebook(97%nosdouscasos),peroasporcentaxesdelicenciadosqueteñenconta
en Twitter (52%), Tuenti (31%) e LinkedIn (25%) son superiores ás dos colexiados
(46,6%,8%e13%respectivamente).


Todoistoremataporreflectirsenavisiónqueostraballadoresdoámbitocomunicativo
teñen do futuro laboral da profesión, encamiñado segundo eles cara ás novas
tecnoloxías, de tal forma que o 65,7% dos enquisados considera que é nos contidos
paraawebondehaimáisfuturolaboralparaosxornalistas,seguidodosxornais on
line(51,7%)edosgabinetesdecomunicación(40,1%).Polacontrasóun8,1%creque
naprensaenpapelhaifuturo,un11,8%consideraqueohainaradioeun13,9%na
televisión.

Oslicenciadosamósansemáisconfiadosnossoportesrelacionadoscoarede:contidos
web(71%fronteao62%doscolexiados),xornaisonline(53%frontea51%)econtidos
para móbil (34% fronte a 23% dos membros do CPXG), mentres que os colexiados
teñenunhamellorvisióndofuturoquellesdeparanosmediostradicionais:prensaen
papel(11%fronteao4%doslicenciadosdasúltimas10promocións),radio(15%fronte
a7%)etelevisión(16%frontea11%).Ademaischamaaatenciónquehaxaunhamaior
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porcentaxe de licenciados que cren que o futuro da profesión está nos gabinetes de
comunicación (56%) que de colexiados (29%) e que os xornalistas galegos en xeral
crean que hai máis futuro como traballador de gabinete que como director de
comunicación(dircom):40,1%frontea16,1%.

4.3.2.13.Crise

a)Salarios
Desdeocomezodacriseeconómicaforonmoitasasempresascomunicativasgalegas
que puxeron en marcha medidas de axuste económico para reducir os seus gastos.
Unha desas medidas que máis afecta os xornalistas galegos é a redución salarial.
Segundoo38%dosenquisadosnasúaempresahouboreduciónsdesalarios,frontea
un 37,5% case idéntico que nega que esta circunstancia tivese lugar. En canto á
porcentaxedereduciónssalariais,atopámonosconquedemediaafectarono5,4%do
salario dos xornalistas, sendo o 5% a resposta máis sinalada polos xornalistas que
participaronnaenquisa,porcentaxeesta,quefoiaquesellesaplicouaosalariodos
funcionarios.

En relación con isto, ao preguntarlles aos xornalistas canto consideran que afecta a
criseeconómicaaossalariosnaprofesión,atopámonosconquedemediaconsideran
queacrisellesafectanun7,7(sobre10),sendoarespostamáissinaladao8(23,7%)e
concentrándose a maioría entre o 7 e o 10, chegando a optar pola máxima nota o
21,4% dos enquisados, mentres que só un 0,6% contestou que a crise afecta aos
salariosminimamente(1).

Encantoásdiferenzasrexistradasentrecolexiadoselicenciadosatopámonosconque
entreosprimeirossonmaioríaosqueafirmanquenassúasempresashouboreducións
salariais(48%si,33%non),mentresqueentreossegundosseinvertenasporcentaxes,
representando os que consideran que si un 26% e os que afirman que non un 44%.
Estasituaciónreflíctesetaménenquementresqueoscolexiadosquevironreducidos
osseussalariosconsideranqueestesbaixaronnun7,1%demedia,oslicenciadosque
se atoparon na mesma situación afirman que a redución só afectou ao 2,9% do seu
soldo. En último lugar, sobre se consideran que a crise afectou moito ou pouco aos
salarios dos xornalistas, licenciados (7,78 de media) e colexiados (7,7 de media)
responden de maneira semellante, aínda que cabe destacar que a opción máis
escollida polos segundos foi o 8 (27%), mentres que polos primeiros foi o 10 (22%).
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Observamos, polo tanto, que aínda que aos colexiados lles afectaron menos as
reduciónssalariaisteñenunhapeorpercepciónsobreacuestiónqueoscolexiados.

b)EREs
Casedousdecadatresxornalistasgalegossosténquenasúaempresanonsepuxoen
marchaduranteosanosdacriseunexpedientederegulacióndeemprego(ERE),pola
contra un 8,5% dos enquisados afirma que no seu centro de traballo si se produciu
algúnEREduranteestesúltimosanos.

NorelativoaosEREs,colexiadoselicenciadosnonamosandiferenzas,movéndoseesta
cuestión en porcentaxes parecidas en ambos os dous grupos de profesionais: optan
polonono67%doscolexiadoseo64%doslicenciados,epolosio11%doscolexiados
eo5%doslicenciados,sendodentrodestesúltimosmaioraporcentaxedexornalistas
quenonresponderonestacuestión.


c)Cadrosdepersoal
De todas as medidas emprendidas polas empresas do ámbito comunicativo galego
para reducir custes a máis temida é a redución dos cadros de persoal, medida de
aforro drástica que o 32% dos profesionais galegos asegura se puxo en marcha nos
seuscentrosdetraballo,fronteaun42,7%queafirmaquenasúaempresanonsedeu
ningunha redución do cadro de persoal estable. Estas porcentaxes cambian
lixeiramente se en lugar de centrarnos no cadro de persoal estable das empresas
analizamosareducióndonúmerodecolaboradoresoucorrespondentesdasmesmas.
O 34,3% dos enquisados sostén que esta redución de persoal tivo lugar na súa
empresa,fronteao39,1%queonega.Observamos,polotanto,queostraballadores
fixoseestablesvíronsemenosafectadosqueoscolaboradoresoucorrespondentes.

Se analizamos agora canto consideran os xornalistas galegos que afecta a crise
económica, xa non só aos despedimentos senón á contratación de profesionais do
ámbito comunicativo, atopámonos con que estes valoran de media que a crise lles
afectanun8,9(sobre10),unhacifraperigosamentealtaqueamosaopesimismocon
queosxornalistasvenasituacióndomercadolaboralactual.Aopciónmáisescollida
polosenquisadosfoiprecisamenteamáximapuntuación,o10,poisporelaoptoucase
ametadedosxornalistas(47,9%),concentrándoseaprácticatotalidadedasrespostas
entreo8eo10,seleccionandoanotamáisbaixa,o1,sóo1,2%dosenquisados.
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En canto á redución de cadros de persoal e do número de colaboradores e
correspondentes non se manifestan grandes diverxencias entre licenciados e
colexiados, pero hai que destacar que os primeiros, moitos deles no paro na
actualidade, teñen unha visión máis escura do mercado laboral, de tal forma que
consideran que a crise lle afecta ao emprego nun 9,17 de media fronte ao 8,7 dos
colexiados, á vez que máis da metade dos licenciados (52%) escolleu a máxima nota
(10)áhoradevalorarestacuestiónesóun1%optouporunhanotainferiorao6.

d)Recursos
No relativo aos recursos para a cobertura informativa, un de cada tres profesionais
enquisados(34,9%)afirmaquenasúaempresasevironreducidososrecursoscosque
contan os profesionais para facer fronte á crise económica, pola contra un 38,6%
consideraqueosrecursosseguensendoosmesmosqueosquehabíaantesdacrise.
Encambio,noquerespectaásmedidasdeaforroligadasaoempregodeteléfonoou
ao consumo de material, atopámonos con que o 38,8% dos xornalistas di que se
puxeronenmarchaestetipodeacciónsfronte ao36,9%quesosténquenon, oque
nos permite afirmar que para as empresas resulta máis fácil emprender medidas de
aforronosgastosbásicosantesquetocarosrecursosparaacoberturainformativa,os
salariosouoscadrosdepersoal.

Esta situación reflíctese en canto consideran os comunicadores galegos que afecta a
crise aos recursos para a cobertura informativa, valorando que de media a crise
económicaincidenesesrecursosnun6,9(de1a10),sendo8aopciónmáisescollida
(21,4%),concentrándoseamaiorpartedasrespostasentreo5eo8,aíndaqueatao
11,2%dosenquisadoslleoutorgouaestacuestiónamáximapuntuación,mentresque
amínima,o1,sófoiescollidapolo1,8%dosmesmos.

Neste apartado, a diverxencia entre a opinión dos colexiados e a dos licenciados foi
maiorquenosapartadosanteriores,postoquementreshaiunhamaiorporcentaxede
licenciadosquecrenquesihouboreduciónderecursosparaacoberturainformativa
(36%) e medidas de aforro en teléfono ou material (37%)fronte aos que non o cren
(28% e 31% respectivamente), nos colexiados ocorre á inversa, a maioría considera
que non houbo redución de recursos no tocante á cobertura informativa (46%) nin
medidas de aforro en material ou teléfono (41%), fronte a un 34% e un 31% que o
afirma.Istoreflícteseenqueoscolexiadosconsideranquedemediaacriseafectaaos
recursosparaaproducióndainformaciónnun6,7(sobre10),mentresqueestacifra
ascendeataun7,39nocasodosxornalistaslicenciadosdasdezúltimaspromociónsda
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USC, os cales á vez valoran cun 9 (11%) ou cun 10 (13%) esta cuestión en maior
proporciónqueoscolexiados(6%e10%respectivamente).

e)Calidadedevidaedasinformacións
Comoconsecuenciadestepanoramadosefectosdacriseeconómicanaprofesiónque
vimos a debuxar, atopámonos en último lugar con canto consideran os profesionais
galegos que lle afectou a crise á calidade das informacións que elaboran e a súa
calidade persoal de vida. Os xornalistas enquisados consideran que a calidade das
pezasinformativasqueproducenseviuafectadanun6,9demedia,mentresqueasúa
calidadedevidaofixonun7demedia.

No relativo á calidade das informacións, a resposta máis sinalada foi o 7 (17,2%),
seguida pola máxima nota, o 10 (16,3%), e o 8 (15,7%), concentrándose a maioría
entre o 5 e o xa nomeado 10, optando pola nota máis baixa, o 1, o 4,9% dos
enquisados.Encambio,notocanteacantolleafectouacriseásúacalidadedevida,a
opción máis escollida polos xornalistas que responderon a enquisa foi a máxima
puntuación,o10(19,5%),seguidapolo7(16,5%)eo8(15,3%),concentrándoseigual
quenoanteriorcasoamaioríaderespostasentreo5eo10.

En canto ás distintas opinións que manifestan colexiados e licenciados, atopámonos
conqueossegundostaménnestescasosseamosanmáispesimistasqueosprimeiros,
xaquevalorandemediaaincidenciadacrisenacalidadedasinformaciónsenasúa
calidade de vida nun 7,24 en un 7,54 respectivamente, mentres que nos colexiados
estas cifras descenden ata o 6,6 e o 6,7 en cada caso. Como consecuencia destas
medias atopámonos con que a resposta máis seleccionada polos membros do CPXG
tanto no relativo á calidade das informacións como á de vida é o 7 (18% e 19%
respectivamente), mentres que nos licenciados é a máxima nota, o 10 (18% e 26%
respectivamente), o que non fai máis que redundar no maior pesimismo dos
xornalistasmáisnovosfronteaoquerexistranoscolexiados,cunperfildeidademaior,
o cal se debe en gran medida á maior taxa de paro entre os primeiros, así como ás
vantaxes que o exercicio da profesión durante largo tempo trae consigo (pluses,
accesoacargosdirectivos,recoñecementoprofesional,etc.).
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Comoafectaacrise





Táboasresumodeaspectosnosqueosxornalistasconsideranqueafectaacrise


Afectaacrisea…

Colexiados Licenciados Xornalistas

Salarios

48%

26%

38,0%

EREs

11%

5%

8,5%

Cadrodepersoalestable

34%

29%

32,0%

Reducióncolaboradores/correspondentes

36%

32%

34,3%

Recursoscoberturainformativa

34%

36%

34,9%

Aforroenteléfonooumaterial

40%

37%

38,8%


Afectaacrisea…
Mediadevaloración(1mínimo/10máximo)
Salarios

Colexiados Licenciados Xornalista
s
7,7
7,78
7,7

Ofertaempregoxornalistas

8,7

9,17

8,9

Recursoscoberturainformativa

6,7

7,39

6,9

Calidadedasinformacións

6,6

7,24

6,9

Calidadedevida

6,7

7,54

7



4.3.2.14.Asatisfacciónpersoal
Para coñecer o nivel de satisfacción dos traballadores da comunicación co seu
empregoéprecisoachegarsemáisdepretoaunhaseriedeítemscomoasatisfacción
salarial, as condicións laborais, o ambiente de traballo ou as perspectivas de futuro,
para facer un bosquexo o máis aproximado que sexa posible á realidade laboral
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xornalística en canto a grao de satisfacción. A primeira das cuestións relevantes,
quizaisunhadasmáisimportantesnonivelglobal,éacuestiónsalarial.Anotamedia
coa que os enquisados valoraron a satisfacción coa retribución percibida polo seu
traballo foi de 5,74 puntos sobre 10, estando a moda nos 7 puntos. Amósase, polo
tanto,unniveldeagradomedio,ninexcesivamenteoptimistaninpesimista.

A media de valoración ascende, seguindo as tendencias marcadas por licenciados e
colexiados, cando se fala de actividade realizada. Polo xeral, o xornalista galego está
conformecoaactividaderealizadanoseupostodetraballo,unhastarefasquecualifica
moi próximas aos 7 puntos de media (6,74), situándose a moda máis por enriba e
acadandoos8puntos.Esteconstitúeundosítemsquereflictemaioramabilidadeno
conxunto: os licenciados avalíano cun 6,37 e os colexiados cun 7 exacto, razón que
explica que moitos queiran conservar o emprego a pesar de estar afectados por un
certonivelnegativoensalarioouperspectivasdefuturo.
A situación actual constitúe a ollos dos xornalistas un panorama marcado pola
inestabilidade e a desconfianza no futuro. A valoración media non alcanza neste
apartado os 5 puntos, mantendo o suspenso en perspectivas de futuro cun 4,88.
Licenciados e colexiados xa seamosaban pesimistas neste aspectos, así mentres que
osprimeiroscifrabanassúasperspectivasnun4,26,ossegundodábanllesoaprobado
raspadocun5,3,síntomadequeoscolexiadosxaestánmáisasentadosnaprofesióne
conpostosdetraballoque,aíndaquesusceptiblesdesersometidosaalgúncambio,
semellanmáisestablesqueomercadolaboralaoqueseenfrontanoslicenciadosmáis
recentes.

O clima laboral do centro de traballo no que transcorre o día a día dos profesionais
galegos da comunicación é outra das características de mellor valoración. A media
sitúaseno6,22eamodaen7puntos.Oslicenciadosvalorabanestacuestióncun6,4,
unhasdécimasporenribadavaloraciónmediadoscolexiados(6,1).Adiferenzadeste
apartado,orecoñecementoprofesionalsegueaserundoshándicapsdoxornalismo.
Os enquisados consideran que a valoración que os seus xefes fan do seu traballo e
esforzopoderíaavaliarsecunhamediade5,68puntos.Amoda,nonentanto,estános
7puntoseasvaloraciónsdelicenciadosecolexiadosnotocanteaesteítemmanteñen
atendenciaxeral(5,37e5,9puntosencadacaso).

As dúas últimas cuestións a analizar son a dos recursos a disposición dos propios
traballadores nas redaccións dos medios de comunicación e a avaliación xeral da
satisfacción coas condicións laborais baixo o amparo das cales desenvolven o seu
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traballo diario. No primeiro dos casos, dedúcese que sen grandes puntuacións existe
un nivel de satisfacción medio tirando cara ao positivo coas ferramentas que os
xornalistasteñenaoseualcancedeformacotiá,asíoamosao6,36demediaeos7
puntos de moda. Nesta liña están tamén as valoracións parciais aportadas por
licenciados(6,3)ecolexiados(6,4),conmodasde7puntosenambososdouscasos.

As condicións laborais son outro dos puntos de conflito. A puntuación media volve
descenderataos5,7puntos.Nesteaspectooslicenciadosestánpordebaixodototal
nasúavaloraciónde5,11conmodade6puntos,mentresqueáalzaoscolexiadosse
aproximan máis a esa cifra total cunha nota de 6,1 e un 7,5 de moda. Demóstrase
outravezqueémaiorasatisfaccióncoascondiciónsdetraballodos máisveteranos,
sendo máis difícil de aceptar para os mozos que se enfrontan ao inicio a unhas
condiciónsdeempregomáisdelicadas.

Nesteaspectocomprobamoscomoascategoríasmellorvaloradassonasdeactividade,
climalaboralemediosaodispor,mentresnocasocontrariosesitúanasperspectivas
defuturo,orecoñecementoeascondiciónslaboraisesalariais.Estasituaciónésimilar
ádelicenciados,ondeospeoresvaloresselocalizabannasperspectivasdefuturo,nas
condicións laborais, no recoñecemento e no salario. O mesmo paradigma se repite
taménnocasodosdatosextraídosdoscolexiados.

Satisfacciónpersoaldosxornalistas


Satisfacciónpersoaldosprofesionais
Mediadevaloración(1mínimo/10máximo)
Salario

Colexiados

Licenciados Xornalistas

6

5,38

5,74

7

6,37

6,74

Perspectivasdefuturo

5,3

4,26

4,88

Climalaboral

6,1

6,4

6,22

Recoñecementoprofesional

5,9

5,37

5,68

Mediosaodispor

6,4

6,3

6,36

Condiciónslaborais

6,1

5,11

5,7

Actividadequerealizan


Nonpodemosfalarderesultadostaxativosenningúncaso,sondatosqueamosanas
tendenciasquevimos deafirmarataodeagora.Unnivelintermediode satisfacción
sengrandesvariaciónseconinclinacióncaraaoplanonegativosefalamosentempo
futuro. Tamén é importante no total observar como se constrúe a satisfacción en
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funcióndosdiferentesmediosdecomunicación,parasaberencalessedanmellores
condicións.

Seguindo a orde anterior comezaremos polos salarios. No tocante á satisfacción
salarialosmelloresresultadossonparaatelevisión(7,48),seguidadosgabinetes(6,57)
eoapartado‘outro’(6,48).Suspendenencondiciónssalariaisasprodutoras(4,08)ea
prensa dixital (4,56 puntos); o resto mantéñense en niveis de aprobado.
Comparativamente, para os colexiados os mellores salarios localizábanse tamén nas
televisións (6,42), mentres que os peores datos os rexistraba a prensa dixital (5,29).
Paraoslicenciadostraballarnatelevisiónimplicabamelloressoldos(9),mentresque
dedicarseáprensaescritanoncompensabaeconomicamente(3,5).

Naactividadevemoscomoosvaloressonmáispositivos,sendonototalosmediosque
máisanimanatraballarnassúasredacciónsaprensadixital(7,78),peseaogolpenos
salarios,‘outros’con7,6puntosdemedia,gabinetes(7,41)eprensaescrita(7,28).No
caso contrario, pero con ningunha valoración por debaixo do 5, están as produtoras
(5,68), a radio (6,66), as axencias (6,93) e case ao mesmo nivel que estas últimas a
televisión (6,95). Para os licenciados a mellor actividade son os gabinetes, prensa
dixitaleescritaeoapartado‘outro’(8puntosentodososcasos),eamenosatractivaa
radio(6).

Nasperspectivasdefuturoosúnicosaprobadoslocalízansenosgabinetes(6,33),que
xuntocoasaxencias(5,96)earadio(5,55),parecenconstituírsecomooslugaresmáis
estables laboralmente de cara ao futuro. Peor sorte corren a televisión (3,17), as
produtoras (3,33) e a prensa escrita (3,46). Se comparamos esta situación coa
debuxada para licenciados e colexiados obtemos que para os licenciados os peores
auguriossonparaatelevisióneaprensaescrita,ambasasdúascunpunto,seguidas
polasprodutoras(3,33).Oscolexiadosamosandesconfianzanasprodutoras(3,33),na
televisión(4,67)enaprensadixital(4,71).

Oclimalaboralparecefrutíferoparasoportescomaaxenciasegabinetes,con7,54e
7,69puntoscadaunha,mentresquesuspendennesteapartadoastelevisiónscun3,41
demedia.Paraoslicenciadosomellorambientedetraballoatópasenosgabinetes(8,5)
e o peor (1) tamén no eido televisivo. Os colexiados defenden a relevancia de
compañeiros e situación de traballo nas axencias (7,75) e o máis negativo resérvano
para as televisións con 5,09 puntos. Os medios nos que os traballadores da
informaciónsesentenmellorvaloradossonosgabinetes(7,07)eaquelnoqueosxefes
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menosvaloranosesforzos,aradiocon5,62puntos.Paraoslicenciadosecolexiadosos
positivos son gabinetes e televisión (8 puntos cada un no caso dos licenciados) e
axencias(6,71)paraos colexiados;ospeoresparaobterrecoñecementoprofesional:
produtoras(5)paraoscolexiadoseprensadixitaleradio(5nosdouscasos)paraos
licenciados.

Noreferenteamediosaodispordostraballadoresecondiciónslaboraispodemosdicir
quenoprimeirocasoossoportesconmellordotaciónparaosseustraballadoresson
os gabinetes con 7,58 puntos e os da opción ‘outro’ con 7,17. Os menos preparados
para as tarefas diarias da información son axencias (5,78) e radio (5,75). En canto á
comparacióncoaelecciónefectuadoporcolexiadoselicenciadosnassúasrespectivas
enquisas estamos ante gabinetes (8,5), prensa dixital e outros (7,13 e 7,28,
respectivamente) como mellor valorados en recursos por licenciados e colexiados, e
nesta mesma orde de licenciados e colexiados os de peor valoración son a radio (5)
paraosprimeiroseasaxencias(5,63puntos)paraossegundos.

Por último, ante as condicións laborais por soportes os campións serían ‘outros’ con
6,68puntos,seguidodegabinetes(6,53)etelevisión(6,37).Suspendenesteapartado
aprensadixitalcun4,7mentresorestosemanténenvalorespróximosaos5puntos.
Paraoslicenciadosasmellorescondiciónslaboraisatópansenatelevisión(6,66)eas
peores na prensa dixital ou na radio (3 e 4, respectivamente). Os colexiados
reservaban a súa felicitación para o apartado de ‘outros’ con 6,8 puntos, seguido de
gabinetes con 6,55 e radio con 6,52 fronte a un panorama máis negativo para as
condiciónslaboraiscomooqueatopabannaprensaescrita(5,47),nasaxencias(5,5)
ounasprodutoras(5,67).

SOPORTE

Axencias


Valoraciónconmaiorporcentaxedesatisfacciónsegundomedios
Co
Coa
Perspectivas Clima Recoñecemento Medios Condicións
salario actividade
defuturo
laboral
profesional
ao
laborais
dispor

5,22

6,93

5,96

7,54

6,42

5,78

5,92

Gabinetes 6,57

7,41

6,33

7,69

7,07

7,58

6,53

Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio

4,56

7,78

6,66

5,92

6,66

4,7

5,4

7,28

4,42

3,46

6,62

5,9

6,5

5,69

5,77

6,66

5,55

5,65

5,62

5,75

5,49

Televisión 7,48

6,95

3,17

3,41

6,51

6,32

6,37

Outro

8,44

5,45

8,46

7,2

8,2

7,48

7,08
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Parafacermáissinxelasascomparaciónsfuturasentreapartadoseinformespodemos
analizar de seguido estes códigos de satisfacción en relación con cada soporte
comparando exclusivamente as puntuación de 9 e 10, que amosarían a porcentaxe
daquelesxornalistastotalmentesatisfeitosencadaapartado.Paraocasodossalarios,
ostraballadoresdetelevisión,gabineteseosqueestánempregadosnoutrosaspectos
non directamente relacionados co traballo nas redaccións foron os que se amosaron
máisenteiramentesatisfeitoscoassúasrespectivasretribuciónssalariais:

Xornalistasplenamentesatisfeitoscosseussalarios


Medios

9

10

Axencias

0

0

7,79

3,98

Prensadixital

0

0

Prensaescrita

1,18

0,59

Radio

2,54

2,54

13,85

8,28

6,68

2,3

Gabinetes

Televisión
Outros



Notocanteáscondiciónslaboraisenxeralosempregadosdeaxencias,prensadixitale
gabinetes non puntúan as súas condicións con ningún 9 ou 10. Os resultados máis
positivosvolvenrecaerenmansdegabinetes(7,38%)enoutrosmedios(11,54%):

Xornalistasplenamentesatisfeitoscoascondiciónslaborais


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
7,38
0
2,42
3,42
5,7
11,54

10
0
3,98
0
0,59
2,54
3,04
0,78



Nasatisfaccióncoaactividaderealizadaaumentanasporcentaxes,asícaseun30%dos
traballadores de axencias outorgaría un 9 nesta categoría, case un 12% dos de
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gabinetesseatreveríacun10,igualqueo19,65%dosempregadosdeprodutorasouo
10%deasalariadosdaradioeatelevisión.Naprensadixitalun18,48%daríaun9ena
prensaescritaaporcentaxedosquedaríanunesapuntuaciónoscilanabandado13%:

Xornalistasplenamentesatisfeitoscoaactividadequerealizan


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
28,6
6,96
18,48
13,19
7,67
10,83
7,49

10
0
11,84
7,46
2,42
10,91
10,48
11,84



Asperspectivasdefuturoeranocaldodecultivodosmalosauguriosedaspercepcións
máisnegativas.Destexeito,ostraballadoresdeprensadixitalnonoutorgaríanningún
9 ou 10 neste apartado. Nos casos nos que si atopamos estas valoracións, as
porcentaxes son moi baixas, destacando unicamente ese algo máis do 10% de
traballadores de televisión que cualificaría as súas perspectivas de futuro como
excelentes(9puntos):

Xornalistasplenamentesatisfeitoscoasperspectivasdefuturolaboral


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
3,73
5,49
0
1,18
1,71
10,12
5,47

10
0
5,81
0
0
4,25
1,77
4,25



Máisnotoriasvolvenserasporcentaxescandoacategoríaavaliadaéadoclimalaboral,
poisnestecasoun22,21%deempregadosenaxenciasdaríaun10aoseuambientede
traballo,mentresqueserexistranporcentaxesaltasdealgomáisdo15%paraasdúas
puntuacións no ámbito dos gabinetes de comunicación. A prensa dixital despunta
nesteapartadocun14,84%quevotaríapolo9eun11%queapostaríapolomáximo,os
10puntos.
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Xornalistasplenamentesatisfeitoscoclimalaboraldasúaempresa


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
15,44
14,84
5,6
3,42
8,67
10,02

10
22,21
15,4
11,09
3,83
11,62
3,93
12,15



Cando nos achegamos ao apartado de recursos as porcentaxes volven minguar de
formasalientableenoscasosondeserexistransondecarácterbaixo.O7,46%dosque
traballanenprensadixitalestaríandispostosaavaliarosrecursosdispoñiblescun9eo
7,38%daríallesun10:

Xornalistasplenamentesatisfeitoscosmediosdosquedispoñenparadesenvolveroseutraballo


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
9
7,46
4,58
1,71
2,16
10,95

10
0
7,9
7,38
3,98
6,64
0,89
3,47


En canto ao recoñecemento profesional, destaca sobre os demais o 16,39% de
xornalistas empregados en gabinetes que valoraría o recoñecemento do seu esforzo
noseucentrodetraballocun9eun6,26%cun10.

Xornalistasplenamentesatisfeitoscoseurecoñecementoprofesional


Medios
Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros

9
0
16,39
7,38
4,42
3,42
7,39
9,30

10
0
6,23
0
0,59
5,81
2,15
8,38
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4.3.2.15.Oúltimoano
Noscasosdelicenciadosecolexiadosxaapuntabamosqueatendenciaseconfirmaba
eosresultadossemanteñenentermosdeecuanimidade,sengrandessatisfacciónsou
decepcións, cunha viraxe a resultados negativos en aspectos de considerable
importancia como salarios, condicións laborais ou perspectivas de futuro. As
porcentaxes vinculadas ao abandono da profesión e á idea de mudar de empresa
durante o último ano mantéñense nos totais bastante equilibradas entre os que
contestanenafirmativoeosque,polacontra,ofanennegativo.Así,un40,87%dos
enquisadosrecoñecequepensouenabandonaraprofesiónnosúltimosmesesfronte
aun41,26%quenonconsiderouestaopción.Vemoscomoosquepensaronendeixar
atrás o eido da comunicación e os que non se manteñen na porcentaxe do 41%. A
comparación resulta lixeiramente variable se comparamos estas porcentaxes totais
coas obtidas para o caso particular de licenciados e colexiados. No apartado de
abandono da profesión un 45% dos licenciados tomara en serio esta posibilidade
fronte a un 33% que non o tivo en conta, para o caso dos colexiados case o 40%
pensaronendeixaratrásoxornalismo(38%)mentresqueametadeafirmaronquerer
seguirexercendoaprofesión(47%).

Noreferenteamudardeempresaun38,05%manifestouquepensaraencambiarde
empresa no último ano fronte a un 36,98% que respondeu negativamente esta
pregunta. Neste apartado destaca o 41% de licenciados que dixeron estar de acordo
con buscar outras opcións no mercado laboral fronte a un 46% de colexiados que
recoñeceron non ter a intención de mudar de empresa. As porcentaxes menores
estaríanno24%delicenciadosquenonpensouenmudardeempresafronteao36%
decolexiadosquesiocavilou.Maioré,portanto,enambososdouscasosonúmero
delicenciadosquepensouenabandonaroxornalismoeoseuempregoactualfronte
aoscolexiadosqueparecenamosarsemáisconformescoasituación.

Dos xornalistas que responderon algunha das enquisas o 6% sostivo que foi
discriminado no seu posto de traballo polo seu xénero, fronte a un 62,4% que non
padeceu este tipo de discriminación e un 31,5% que preferiu non responder a
pregunta.
Táboaresumodediscriminaciónnotraballo
Colexiados%
Licenciados%

¿Sufriualgúntipode
discriminaciónnoseutraballo?
Si
Non
NS/NC

8
76
16

14
53
33

Xornalistas%
6
62,4
31,5
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No tocante ás doenzas vinculadas ao desenvolvemento do traballo diario, catro de
cada dez xornalistas recoñeceron non padecer ningunha enfermidade que puidesen
relacionarcoasúatarefadexornalistas(44,31%).Un34,54%deenquisadosconsiderou
a súa saúde afectada por causa do seu emprego e un 21,15% non deron resposta a
estapregunta.Nestesenso,tantolicenciadoscomacolexiadosconsideraronquenon
padecíanenfermidadespormordoseuempregonoámbitodacomunicación(39%e
48%,respectivamente),maisnoscasosondearespostafoiafirmativasonmaioresos
afectados colexiados (37%) que os licenciados (31%); de feito os primeiros atópanse
porenribadaporcentaxetotaleoslicenciadospordebaixo.Cómpresinalarqueo30%
delicenciadosnonresponderonestapreguntafronteao15%decolexiados,feitoque
sepoderíaexplicarpoloíndicedeparorexistradoentreosenquisadoslicenciados.

De entre aqueles que afirmaron estar afectados por algún tipo de doenza foron
maioría os que destacaron o estrés (58,87%). Tamén preto de seis de cada dez
responderon que as enfermidades que máis lles afectan son as relacionadas coas
columna (57,82%), seguidas polos problemas de visión ocasionados polas horas
empregadasdiantedaspantallasdeordenador(40,46%).Un20,1%dosentrevistados
respondeuestarbaixoosefectosdachamada“síndromedoqueimado”,aotempoque
un11,67%afirmoupadecerdoenzasdoutrotipodiferenteássinaladas.

Seanalizamosmáispolomiúdoosresultadosdedoenzasrelacionadascosoporteno
que traballan os xornalistas atopamos que a maioría dos que din que sufriron algún
tipodecomplicacióncoasaúdereferidaóexerciciodaprofesióntraballanentelevisión
(50,2%),axencias(44,55%)eprensaescrita(42,66%).

Tiposdedoenzasquedeclaranosxornalistas(%)
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O maior número de licenciados que aseguran ter padecido doenzas relacionadas co
exercicio da profesión xornalistica tamén refieren que traballan na prensa escrita
(43,9%) e, no caso dos colexiados, na televisión (61,2%); a estes medios séguenos o
apartado‘outro’noslicenciadosetaménnoscolexiados,conporcentaxesde42,6%e
53,3% respectivamente. A terceira posición na clasificación de licenciados é para a
televisiónco43,9%depersoasquedixeronpadeceralgunhadoenza,mentresqueeste
postonoámbitodoscolexiadoséparaaprensadixital(50%).

Os soportes con menores porcentaxes de entrevistados que aseguran teren sido
afectados por enfermidades como estrés, columna, vista ou algunha outra son
personal empregado en prensa dixital, televisión, gabinetes e radio (18,2%, 34,4%,
27,8% e 30%, respectivamente) na opción de licenciados, mentres que os mesmos
postos para o caso da selección de colexiados son para axencias (25%) e gabinetes
(31,7).
Xornalistasquesufrirondoenzassegundoomedio
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4.3.2.16.SobreoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia(CPXG)
Áhoradeestableceravaloraciónrealizadapoloconxuntodeenquisadossobreolabor
e as diferentes actividades ofertadas desde o Colexio Profesional de Xornalistas de
Galicia(CPXG)paratodososseuscolexiados,oprimeiroquechamabaaatencióntanto
no caso de colexiados como no elaborado para o caso de licenciados é a elevada
porcentaxequerecibíaoapartadode‘nonsabe/noncontesta’.O97%doslicenciados
colexiadosevitabaavaliaroasesoramentoxurídicoeoprofesionalfronteaun63%e
un 58% de colexiados que non daban contestación a estes apartados, o 96% dos
licenciados elimina a puntuación dos cursos de formación fronte a un 39% de
colexiadosquenonquerecualificaresteapartado.

Igual acontece para as xornadas e foros organizadas desde o organismo, onde se
absteñen un 96% de licenciados e un 40% de colexiados. Nos descontos e tarifas
promocionaisun96%delicenciadoseun36%decolexiadosnoncontestanesobreas
informacións publicadas na web corporativa omiten a valoración un 96% de
licenciados e un 23% de colexiados. Como se pode observar, aínda que son
porcentaxes significativas de abstención, as máis importantes concéntranse no eido
dosmáismozos,queevitanmesmovaloraraacciónenxeraldoColexiodeXornalistas
nun96%eun95%nonofreceasúaopiniónsobreadefensadadeontoloxía.


NiveldesatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG
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Satisfaccióndoscolexiados
Colexiados Licenciados Xornalistas
Mediadevaloración(1mínimo/10máximo)
colexiados
Asesoramentoxurídico
5,86
4,14
5,13
Asesoramentoprofesional
5,7
4,38
5,16
Cursosdeformación
5,55
5
5,32
Xornadaseforos
5,8
5,2
5,55
Descontosepromocións
6,15
4,4
5,43
Defensadadeontoloxía
6,92
5,79
6,45
Novasnaweb
6,84
4,9
6,04
Acciónenxeral
6,14
5,5
5,88
Utilidade

5,14

Seiparaqueserve

5,24



En termos xerais, a maioría daqueles enquisados que precisaron a súa valoración,
estiman  máis positivamente factores como a defensa deontolóxica realizada polo
Colexio á que outorgan a puntuación máis elevada do conxunto de propostas (6,45
puntos); séguena en valor positivo as novas da web (6,04), a acción en xeral (5,88
puntos)eaorganizacióndexornadasdeparticipacióneforos(5,55).Noladocontrario
da balanza de puntuacións estarían cuestións como o asesoramento xurídico, que
ostenta a peor valoración con 5,13 puntos, o asesoramento profesional (5,16), os
cursos de formación propostos (5,32 puntos) e os descontos e promocións (5,43). A
estimaciónmediadeningúndestesítemsacadaos7puntos,quedandosóunhadelas
porenribado6.

Se comparamos estes resultados cos obtidos para licenciados e colexiados unha das
cousasquemáischamaaatenciónéqueoschamadoslicenciadosteñentendenciaa
valorarábaixa,sendopoloxeralmáisaltasaspuntuaciónsfacilitadaspoloscolexiados.
Así,porexemplo,mentresquenaavaliaciónxeraltodososapartadosseatopabanna
valoraciónmediaporencimados5puntos,oslicenciadossuspendíanoasesoramento
xurídico,oprofesional,osdescontosepromociónseasnovasdawebcon4,14;4,38;
4,4 e 4,9, respectivamente. A súa valoración máis alta recibíaa a defensa da
deontoloxíacon5,79puntosdemedia,seguidadoutrascuestiónscomooscursos(5),
asxornadaseforos(5,2)eaacciónenxeral(5,5).

Os colexiados non outorgan ningún suspenso ao Colexio en ningún dos apartados
propostosparaavaliación.Aspuntuaciónsmáisbaixassonparaoscursosdeformación
con 5,55 puntos, seguido do asesoramento profesional cun 5,7, as xornadas e foros
con 5,8 puntos e o asesoramento xurídico cun 5,86. A máxima puntuación dos
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colexiados é a defensa da deontoloxía, que obtén un 6,92 de media, seguida por
cuestiónscomoasnovasdaweb(6,84),astarifaspromocionaisedescontos(6,15)ea
acciónenxeral(6,14).

Os aspectos que se valoran máis negativamente son os asesoramentos xurídico e
profesional,ávezqueomaioríndicedeaceptaciónoobténadefensadadeontoloxía,
mantendo a maior parte dos enquisados unha valoración media da acción xeral do
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia que oscila en valores intermedios
conseguindonostrescasos(total,licenciadosecolexiados)oaprobado.
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4.4.VisióndeXénero:Colexiadaselicenciadas
As diferenzas detectadas en informes anteriores sobre as actitudes e as condicións
laborais dos e das xornalistas galegas aconsellan facer unha breve parada nas cifras
que se obteñen ao separar as respostas de homes emulleres nas tres investigacións
que se presentan neste Informe, de modo que sirvan de referencia de como está a
situaciónprofesionaldesdeunhaperspectivadexénero.

4.4.1.Apartadodexénero:Acolexiadagalega

OmaiornúmerodealtasdemulleresnoCPXG,achegadaáxubilacióndexeraciónsde
profesionais na súa maior parte homes, así como a presenza maioritaria das
estudantesnasfacultadesdeXornalismodetodooestadopermítennosaventurarque
aactualcifradereparticióndesexosentreaseosxornalistascolexiados(57,8%homes
e 42,2% mulleres) tenderá primeiro a igualarse e, logo, volver desequilibrarse, pero
nestaocasiónafavordoxénerofeminino.

As mulleres tampouco escapan do avellentamento dos colexiados galegos, de tal
formaqueasúaidademediaquesesituabaen33anosno2002,hoxeendíaéde40,2
anos, aínda que segue sendo claramente máis baixa que a dos seus compañeiros do
xéneromasculino,queéde46,7anos.

Norelativoaosmediosondetraballan,ascolexiadassonmaioríanasaxencias(62,5%),
na categoría ‘outros’ (56,7%), nos gabinetes de comunicación cuarto sector en
número de colexiados empregados (54%) e nas televisións terceiro sector en canto
aonúmerodetraballadores(53,7%).Polacontra,sonminoríanaprensadixital(25%)
enosdoussoportesmáistradicionais,aprensaescrita(38,8%)earadio(40,6%).No
aspectonegativo,asmullerestaménsonmáisnumerosasqueoshomesnoutrogrupo,
odosparados,postoquementresataxadeparomasculinodoscolexiadosédun7,8%,
adeparofemininoascendeatao12,11%,máisdedouspuntosporribadamedia,que
nonchegaao10%.

Con respecto aos salarios rexístrase unha certa igualdade entre homes e mulleres,
aíndaqueénafranxasalarialmáisalta,ademáisde1.800€brutosaomes,ondese
enmarcanmáishomes(o58,87%dototaldecolexiadosquemanifestaronoseusalario
cobra máis de 1.800€) que mulleres (o 41,04% das colexiadas que dixo o seu soldo
cobra máis de 1.800€ brutos). Isto débese principalmente a que ao ser os homes
maioría nos tramos da escala de idade máis elevados cobran máis extras ligados á
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antigüidade no posto. Cabería destacar, ademais, que un 2,84% dos homes cobran
menosde600€brutosaomes,mentresquenestamesmacircunstanciasóseatopao
2,24%dasmulleresquedeclararoncantocobraban.

Tendo en conta os datos sobre discriminación de xénero, precisando que ao
preguntarlle aos enquisados pola mesma esta non se circunscribía á discriminación
machistasenónqueseinterrogabasobrecalqueratipodediscriminaciónsexista,dos
colexiadosenquisados,o76%asegurouquenonsufriuningúntipodediscriminación
sexistanoseutraballo,fronteaun8%queafirmouquesifoivítima;mentresque,por
outro lado, un 26% dos colexiados sostivo que tivo constancia dalgún caso de
discriminación sexista, xa fose no seu o noutro centro de traballo, fronte ao 57%
maioritarioquenoncoñeceuningún.Aocruzarosdatosdeambasasdúasvariables,
atopámonos con que dos colexiados que sufriron algún tipo de discriminación por
motivodoseusexo,o90,6%coñeceoutroscasosápartedoseupropio.

Táboaresumodasituaciónlaboraldascolexiadasgalegas


Sexo
Idade

Homes
57,8%
Media:46,7anos
Moda:51a55anos(21,8%)
Medios


Axencias
37,5%
Gabinetes
46%
Prensadixital 75%
Prensaescrita 60,2%
Radio
59,4%
Televisión
46,3%
Outros
39,4%
Paro
Taxa:9,87%
Distribuciónentresexos:45%

Salarios(%sobreos
colexiadosqueindicaron 
oseusalario)


Menosde

600€
2,84%
De600a

1.199€
12,76%
De1.200a

1.799€
25,53%
Máisde

1.800€
58,87%

Mulleres
42,2%
Media:40,2anos
Moda:36a40anos(27,7%)

62,5%
54%
25%
38,8%
40,6%
53,7%
60,6%
Taxa:9,87%
Distribuciónentresexos:55%




2,24%

14,18%

42,54%

41,04%
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Discriminaciónde
xénero

Si
8



Si
26

Sufriudiscriminaciónporsexo
Non
NS/NC
76
16
Coñecealgúncasodediscriminaciónporsexo
Non
57

NS/NC
15



4.4.2.Apartadodexénero:Alicenciadagalega

entres que no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia os homes aínda seguen
sendo maioría fronte ás mulleres (57,8% eles e 42,8% elas), entre os licenciados en
XornalismopolaUSCnasúltimasdezpromocións(20012010),asituaciónédiferente,
pois as mulleres son tres de cada catro xornalistas que conforman este colectivo
(76,85%), mentres que os homes non chegan a representar nin un de cada catro
(23,14), certificando desta forma que a profesión xornalística está comezando a ser
exercida na súa maior parte por mulleres, polo que nun futuro próximo elas serán
maioríaxanonsónasfacultades,senóntaménnototaldeprofesionaisenactivo.

En canto á idade, non se rexistra practicamente ningunha diferenza entre homes e
mulleres,xaqueaidademediadeleséde26,92anosmentresqueadelaséde26,56,
ocalsedebeaquehomesemullerescomezanerematanacarreiracoamesmaidade.
No relativo aos medios onde traballan os xornalistas licenciados nas dez últimas
promocións pola USC, atopámonos con que as mulleres son maioría en todos os
soportesemedios,comoconsecuenciadasúasupremacíanadistribucióndesexosnas
aulas,aíndaqueénasaxencias(90,9%)enascadeasderadio(90%)ondeasmulleres
acadan unha maior porcentaxe fronte aos homes, mentres que na televisión (71,9%
sonmulleresfrontea28,1%dehomes)enaprensaescrita(75,6%elas,24,4%eles)os
homessonmáisnumerosos,maliaqueasmullerespracticamenteostripliquen.

No que respecta ao salario si que constatamos diferenzas entre homes e mulleres,
posto que a franxa onde se sitúan máis homes é a que corresponde a aqueles
xornalistas que cobran máis de 1.800€ (18,96%), mentres que só un 11,47% das
mulleresxornalistassesitúannestaposición.Amaioríadelas,o42,66%,enmárcanse
nafranxasalarialquevaidos900aos1.199€.Nestamesmaliña,afranxasalarialmáis
baixa,aquesecorrespondecossalariosinferioresaos 600€aomes,éseleccionada
polo 6,42% das mulleres e o 3,45% dos homes, aínda que é certo que na franxa
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sucesiva,aquevaidos600aos899€,seinclúeno12,07%doshomesesóo5,96%das
mulleres.

Édicir,asmulleresconcéntransenafranxadesalariomáisbaixa(menosde600€)enas
mediasaltas(de1.200a1.799€),mentresqueoshomesteñennasúamaioríasoldos
altos (máis de 1.800€) ou mediobaixos (de 600 a 1.199€). Dos homes que están no
paro non souberon dicir o seu salario ou non quixeron responder esta cuestión o
32,75% do total de xornalistas do xénero masculino, mentres que un 42,66% das
mulleresseatopounasmesmascircunstancias.Áluzdestesdatospodemosobservar
queaíndaqueasmulleressexanmaioríaentreaspromociónsmáisnovasenonsexan
discriminadasáhoradesercontratadas,oshomesseguenacobrarmelloressalarios
queelas.

En último lugar, a respecto do problema da discriminación sexista, o 53% dos
licenciados negou ter sufrido algún tipo de discriminación non só sexista no seu
traballo, mentres que un 14% afirmou que si fora vítima da discriminación no seu
traballo. Dos que padeceron algún tipo de discriminación, o 3% denuncia que foi de
índolesexista,mentresqueun43%descartaqueasituacióndediscriminaciónáquese
vironsometidosforadestetipoeun54%optapornonresponderacuestión.

Táboaresumodascondiciónslaboraisdaslicenciadas


Sexo
IdadeMedia(anos)
Medios Axencias
Gabinetes
Prensadixital
Prensaescrita
Radio
Televisión
Outros
Paro(distribuciónentresexos)
Salarios Menosde600€
De600a899€
De900a1.199€
De1.200a1.499€
De1.500a1.799€
Máisde1.800€

Homes
23,14%
26,92
9,1%
22,2%
18,2%
24,4%
10%
28,1%
18,5%

Mulleres
76,85%
26,56
90,9%
77,77%
81,8%
75,6%
90%
71,9%
79,6%

23,3%
3,45%
12,07%
17,94%
8,62%
6,89%
18,96%

76,7%
6,42%
5,96%
13,49%
10,55%
10,09%
11,47%
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Discriminacióndexénero
¿Sufriudiscriminaciónsexistanoseutraballo?
Si
6 ¿Foidetiposexista?
Si
3
Non
43
NS/NC
54
Non
53
NS/NC
33



4.4.3.Apartadodexénero:Axornalistagalega

O rotundo maior peso das mulleres fronte aos homes entre os licenciados das dez
últimas promocións de Xornalismo da USC fai que estas sexan maioría no total do
universoqueestamosaanalizarequeviríaareflectiraimaxedosxornalistasgalegos
enxeral,detalformaqueasxornalistasrepresentano58,8%dototal,mentresqueos
xornalistas supoñen o 41,2%. Estas cifras desequilibraranse aínda máis nos anos
vindeiros ao irse incorporando á profesión novas xeracións de licenciados onde as
mulleresrepresentanatao75%dototalnasaulas.

Encantoádistribucióndesexosenfuncióndosdiferentessoportes,atopámonoscon
queasmulleressonmaioríaentodoselessalvonaprensadixital(51,7%doshomes,
fronte ao 48,3% das mulleres). O 74,1% dos profesionais de axencias son mulleres,
taméno63,7%dosdegabinetes,o61,2%dosdetelevisióneo60,9%dosderadio.No
medio onde o equilibrio entre sexos é maior é a prensa escrita, posto que os
xornalistasquetraballannestemediosonnun45,5%homesennun53,9%mulleres.

Noquerespectaaossalarios,asmulleresaíndaquesexanmaioríanaprofesión,cobran
menosqueoshomes,postoquehaiunhamaiorporcentaxedemulleresnasfranxas
salariais máis baixas (soldos inferiores aos 900€) que de homes, aínda que as
diferenzas son estreitas, pois o 8,65% dos homes e o 9,94% das mulleres se atopan
nestasituación;ávezqueunhamaiorporcentaxedehomes,caseundecadatres(o
31,65%)cobramáisde1.800eurosmentresqueaporcentaxedemulleresquegozan
de soldos superiores a esta cifra é do 21,78%, dez puntos inferior ao dos seus
compañeiros.

Ademaisasmullerestaménsonmaioríanostramossalariaismedioaltos,osquevan
dos1.200aos1.799€,(o26,14%dossalariosdelascircunscríbenseaestafranxa,fronte
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ao 16,7% deles). Polo tanto, podemos observar que as mulleres aínda teñen máis
complicado acadar os maiores salarios dentro de profesión malia que xa comezan a
acceder a eles, o cal se reflicte en que hai unha maior porcentaxe de mulleres que
cobransoldospertencentesásfranxassalariaisdirectamenteanterioresámáxima.

Enúltimolugar,sobreadiscriminacióndetiposexista,atopámonosconqueo6%dos
profesionais galegos sostiveron que padeceron persoalmente discriminación por mor
doseusexo,fronteao62,4%queonegaeun31,5%queprefirenonresponderesta
cuestión. Atopámonos, polo tanto, con que a discriminación sexista é minoritaria no
ámbitocomunicativoperosegueexistindo.

Táboaresumodascondiciónslaboraisdasxornalistas



Sexo
Medios Axencias
Gabinetes
Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio
Televisión
Paro
Salarios Menosde
600€
De600a
1.199€
De1.200a
1.799€
Máisde
1.800€
Discriminaciónde
xénero

Homes
41,2%
25,9%

36,2%

51,7%

Mulleres
58,8%
74,1%

63,7%

39,1%

38,8%

48,3%

53,9%

60,9%

61,2%

Distribuciónentresexos:
41,18%
2,56%

17,17%

17,7%

31,65%

Distribuciónentresexos:
58,82%
3,56%

15,63%

26,14%

21,78%

45,5%

Si:6%
Non:62,4%
NS/NC:31,5%
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Táboacomparativaentrecolexiadas,licenciadasexornalistas



Sexo
Idade

Medios Axencias
Gabinetes

Colexiadas
42,2%dototalde
colexiados
Media:40,2anos
Moda:36a40
anos(27,7%)
62,5%

54%

Prensa
dixital
Prensa
escrita
Radio

25%

Televisión

Licenciadas
76,85%dototalde
licenciados
Media:26,56anos

Xornalistasgalegas
58,8%dototalde
xornalistas
Nonprocedeasúa
obtención

90,9%

77,77%

81,8%

74,1%

63,7%

40,6%

75,6%

90%

48,3%

53,9%

60,9%

53,7%

71,9%

61,34%

38,8%

Paro

Taxa:9,87%
Taxa:32%
Distribuciónentre Distribuciónentre
sexos:55%
sexos:76,7%

Taxa:19,02%
Distribuciónentre
sexos:58,82%

Salarios Menosde
600€

1,58%

6,42%

3,56%


De600a
1.199€

10%

19,45%

15,63%

De1.200a
1.799€

30%

20,64%

26,14%


Máisde
1.800€

28,95%

11,47%

21,78%

Discriminación Si
xénero
Non

8%

76%

NS/
NC

16%

3%

43%

54%


6%

62,4%

31,5%
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4.5.Resumodeconclusións

4.5.1.ConclusiónsdoInformedecolexiados
Atendendoaosexoeáidade
O57,8%doscolexiadosgalegossonhomes,fronteao42,2%demulleres.Amediade
idade dos varóns sitúase en 46,7 anos e a das mulleres en 40,2, unha tónica que
reproduce a tendencia do anterior estudo de 2009: 54,7% de homes e 45,3% de
mulleres.

Por tramos de idade é a franxa dos 36 aos 40 anos onde se concentra a maioría de
colexiados(20%).Amaioríademulleres(27,7%)teñenentre36e40anoseoshomes
(21,8%)entre51e55,oqueevidenciacertoenvellecementomasculinodaprofesión
enGalicia.

Atendendoádemarcacióndetraballo
Santiago de Compostela é a cidade galega onde traballan máis colexiados (28%) por
sertaménocentroxeopolíticodacomunidade.ACoruñaeVigoacadanosegundoeo
terceiro posto respectivamente, mentres que Ourense e Ferrol son as cidades onde
menosxornalistascolexiadosexercenaprofesión.

Atendendoaosoporte
Ossoportestradicionaisdantraballoagranpartedoscolexiadosgalegos.Defeito,un
cuarto deles (25%) traballa na prensa escrita, un 17% na radio e outros tantos na
televisión. Os novos medios dixitais só ocupan ao 2% dos profesionais, o que aínda
evidencia unha primacía dos soportes tradicionais sobre estes, igual que ocorre,
salvandoasdistancias,nocasodosgabinetesdecomunicación,ondetaménexercena
profesióno16%dosxornalistascolexiados.

Con todo, a hexemonía da prensa escrita tende a reducirse, posto que no anterior
estudo de 2009 figura que traballaban nela o 30,6% dos profesionais en activo,
mentresquenorestodeesferasnonseapreciandiferenzassalientables.Taméncabe
destacarquenaprensadixitalsóafirmatraballaro2%dosenquisados.

Deigualxeito,tampoucoexistendiverxenciasdestacablesentreonúmerodehomese
demulleresquetraballanencadasoporte,unicamentequenocasodaprensaescrita
onúmerodehomesduplicaodemulleresenasaxenciasocorrexustoocontrario.
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Atendendoáformación
Aíndaexisteun20%decolexiadosquenonposúetitulaciónuniversitaria,oquesupón
unha importante carencia para a profesión. En consonancia, só seis de cada dez dos
profesionaisenactivo(58%)sonlicenciadosenXornalismoesóo2%acadaronograo
dedoutorenComunicación.

A radio é o medio onde a maioría dos traballadores colexiados (59,4%) non son
licenciados en Xornalismo e incluso un cuarto dos traballadores (23,5%) non posúen
titulaciónuniversitariaalgunha.

Atendendoácontratacióneáremuneración
Tresquintosdoscolexiados(60%)teñencontratoatempocompletonolugarenque
traballan,un3%traballaatempoparcial,o4%soncolaboradoreseo9%autónomos.
Ademais, as tres cuartas partes (76%) desempeñan o traballo para o que foron
contratadassegundoseestipulanoseucontrato.

Amediasalarialdoscolexiadosédecase1.800eurosbrutosaomes,perooshomes
seguen cobrando máis que as mulleres (o 40,5% de varóns supera os 1.800 euros
fronte ao 29% de mulleres) porque eles cobran máis extras ligadas á antigüidade.
Fronteaisto,tansóo1,77%doscolexiadosconfirmaunhasituacióndeprecariedade
laboral,aoseroseusalariobrutoinferioraos600euros.

Máisdunterzodosxornalistascolexiadospercibenmáisde14pagasaoano(34,4%)e
algomenosdunterzo(29%)14exactas.Contodo,constátansesituaciónscomaasdas
axenciasondeningúnprofesionalrecibedúaspagasextraordinariasporanotraballado,
aíndaqueatónicaxeralconfirmaqueo34,4%doscolexiadosgalegoscobramáisde14
pagasporanodetraballo.

Atendendoaosdíasehorastraballados
Axornadalaboraldocolexiadogalegoéde8,13horasdiarias,aíndaqueo22%asegura
traballarunmáximodesetehorasaodía.Énatelevisiónondeamaioríadosmembros
doCPXG(55,2%)traballanoitohorasdiarias,mentresqueosquemáishorastraballan
–máis de dez son empregados de prensa escrita (17,3%) e de gabinetes de
comunicación(1,6%).

A media de días semanais traballados é de 5,2, malia que case un quinto dos
enquisados(18%)traballaseisdíasásemana.
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Atendendoaoparonaprofesión
O 10% dos colexiados galegos están desempregados actualmente, aínda que ata un
29%estivoparadocandomenosunhavezduranteosúltimoscincoanos.Onúmerode
paradosaumentouprogresivamentedesde2002,candohabíaun3,96%decolexiados
enparo,ata2009(6,2%)e2011(9,87%).Duranteatotalidadedavidalaboral,unterzo
doscolexiados(29%)aseguraqueestivonoparounhasoavez,mentresqueun16%
confirma que nunca quedou sen emprego. Ademais as tres cuartas partes dos
colexiados galegos (74%) coñecen algún compañeiro que está parado na actualidade
froitodarepercusióndacriseeconómicanosector.

En canto aos sistemas máis habituais para a busca de traballo, a maioría (42%)
conseguiu traballo a través de amigos ou coñecidos do ámbito de traballo, mentres
queaterceiraparte(34%)fíxoomedianteenvíodecurriculumvitaeásempresas.

Atendendoaolugardetraballoeásrutinasprofesionais
Os factores mellor valorados polos xefes no posto de traballo resultan ser a rapidez
paraaexecucióndastarefaseacapacidadeparapropoñernovostemas,mentresque
o menos estimado é o tratamento en profundidade dos asuntos e a facilidade para
enchertemposeespazos.

Un cuarto dos colexiados galegos (23%) asegura non ter liberdade de elección dos
temas sobre os que prepara información, senón que lle veñen impostos desde os
mandos, o que provoca que sitúe a súa liberdade informativa en pouco máis de 6
puntossobre10.Ocorrealgosemellantecoacuestiónlingüística,poistaménuncuarto
doscolexiadosqueresponderonaenquisa(25%)confirmaquenontencapacidadede
decisiónsobrealinguaqueempregaráhoraderedactaroscontidos.

No tocante ao nivel de autocensura, son maioría (39%) os que confesan que
habitualmentenonaplicanesteprocedementonoseutraballocotián,aíndaquesóo
17%afirmaqueaautocensuranonllesafectaenabsoluto.

Atendendoástarefasefuncións
Existe un 35% de colexiados que non considera necesario contrastar as informacións
procedentes dos gabinetes de comunicación, o que supón certa decadencia do
exerciciodaprofesiónnoquerespectaaocontrastedefontes.Osresultadosapuntan
un correcto funcionamento dos mecanismos de produción informativa entre fonte e
xornalistas, o que deriva nunha alto nivel de elaboración de informacións. Neste
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sentido, máis dun cuarto dos colexiados consultados (26%) fai cinco noticias ao día
comomínimo,sobretodotraballadoresderadioeprensaescrita.

Ao longo dunha xornada laboral habitual o 70% dos colexiados busca e aporta
informaciónspersoalmenteeun46%redactaemaquetaouredactaeeditasone/ou
imaxes, debuxando así a figura dun profesional activo que persegue a información e
queécapazdedesenvolversenocampotécnico.Nonentanto,amaioríanonrexistra
imaxesdevídeo(sóo9%ofaifronteao72%quenon)ninfaifotografías(23%fronte
58%)nintampoucorexistrason(29%si,52%non),ocalponendúbidaaimportancia
que desde os medios galegos se lle dá á integración multimedia e aos contidos
apoiadosendiversossoportes.

Atendendoásrutinasnoexerciciodaprofesión
A maioría dos colexiados que participaron na investigación sostén que contrasta as
novas que elabora con varias fontes sempre (30%) ou habitualmente(28%), fronte a
unminoritario3%quenuncacontrastaasinformaciónsqueproduce.Fronteaistoun
27% dos colexiados emprega información remitida por gabinetes de comunicación
habitualmente,un19%devezencandoeun7%sempre,mentresqueun9%afirma
que nunca emprega este tipo de información. Pódese observar así que, aínda que o
contraste das noticias sexa a pauta a seguir na profesión, as informacións remitidas
polosgabinetessontaménpezasfundamentaisparaaproducióninformativa.Encanto
ácoberturadeactosprogramados,o28%dosenquisadossosténquesempreacodea
eles,mentresqueo7%sosténquenuncalledácoberturaaestetipodeeventos.

O 23% dos colexiados asina sempre as informacións que elabora e o 16% faino
habitualmente, aínda que un 17% dos profesionais non asina nunca as pezas
informativasqueelabora(amaioríatraballadoresdegabinetesdecomunicación).No
relativo á publicación de temas propios, o 25% dos colexiados sostén que
habitualmentesonpublicadosnoseumediotemaselaboradosorixinalmenteporeles
mesmos,o 14%afirmaquedevezencandoseproduceestacircunstanciaeun12%
afirmaquesemprepublicatemaspropios,fronteaun11%quedinonpublicalosnunca.
Otiposdecontactoentrexornalistasefontesmáisestendidoéocontactopersoala
través de teléfono ou mail e, de feito, o 21% dos enquisados asegura contactar
persoalmente coas súas fontes sempre e o 33% habitualmente. En cambio, as redes
sociais seguen a ser pouco empregadas á hora de manter algún tipo de contacto
profesionalcoasfontes:un27%dosenquisadosnonasempreganunca,mentresque
sóun3%asusasempreeun11%habitualmente.
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Os contactos entre fontes e xornalistas a través de roldas de prensa, actos
programadosecomunicados,todosestescasosondeafontelevaainiciativa,móvense
enporcentaxessimilares.O7%,o5%eo5%dicontactarsemprecoasfontesatravés
deroldas,actosecomunicadosrespectivamente,o25%,o27%eo28%asegurafacelo
habitualmenteeo11%,o8%eo10%sosténquenuncaseproducecontactoatravés
de roldas, actos e comunicados. En calquera caso, o 41% dos colexiados declara que
nuncaelaboraninformaciónsencontactarpreviamentecoasfontes.

Oscolexiadossosteñenquepoloxeralainiciativanarelaciónqueseestableceentre
fontes e xornalistas lévana indistintamente as dúas partes (36%) ou sobre todo o
propioxornalista(25%),fronteaun4%queafirmaqueamaioríadasvecesainiciativa
a leva a fonte. Deste xeito, os profesionais prefiren buscar a ser buscados aínda que
nonmanifesteninconvenienteenquesexaafontequencontacteconelesenonao
revés.

O panorama reflicte, pois, a figura dun colexiado que prefire contactar coa fonte
directamente en lugar de establecer contacto a través de roldas de prensa e actos
programados,queempregaocorreoelectrónicoperoquenonsefíadasredessociais
equeprocuracontactarcoasfontesantesdeelaborarasinformacións.

Oscriteriosdeseleccióndaspezasinformativasquesepublicannosmediosresponden
a intereses xornalísticos ligados ao valor da información (40%) fronte a intereses de
tipo político (19%) e económico (5%), que xogan tamén un importante papel no
funcionamento das empresas comunicativas e que poden chegar a actuar como
condicionantesdeselección.Taméndestacaqueatao36%doscolexiadosoptaronpor
nonresponderestacuestión.

Atendendoaousodeinternet
Un 84% dos membros do CPXG enquisados conéctase todos os días a internet,
debuxando un panorama de total implantación da rede no quefacer diario dos
colexiados. Os que empregan internet son maioría (80%), tanto na casa como no
traballo,econéctanseprimordialmenteatravésdeordenadorpersoal(83%)eportátil
(69%),aíndaqueousodosteléfonos(26%)edossmartphone(21%)taméncomezaa
estenderse.
Osenquisadosconsideranquedemediaoseudominiodasnovastecnoloxíasascende
a 6,89 puntos (nunha escala de 1 a 10). En consecuencia, o 70% asegura que sabe
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gravar e subir contidos a YouTube, case todos saben o que é un link (95%) e o 58%
coñeceastarefasquedesempregauncommunitymanager.

A maioría de enquisados emprega internet para ler prensa dixital sempre (48%) ou
habitualmente(30%),ocalnonimpidequeamaioríadelestaménleaxornaisenpapel
sempre(46%)ouhabitualmente(28%);porén,aconsultadeconfidenciaisestámenos
estendida, xa que só o 4% dos enquisados sostén que o fai sempre e un 27%
habitualmente.Polacontra,onúmerodecolexiadosqueempregaaredeparaescoitar
aradioouveratelevisiónémoitomenor:33%e48%encadacaso.

Dentrodaprofesiónestáestendidoohábitodeempregarinternetparadocumentaras
novas realizadas, xa que o 24% dos enquisados afirma facelo sempre e un 40%
habitualmente. Non entanto, a consulta de opinións de usuarios conta con menos
aceptación,postoquesóo10%ofaisempreeo34%comonormahabitual.Poroutra
banda, a maioría dos colexiados non emprega nunca internet para chatear (48%),
aíndaqueasredessociaissonutilizadasconasiduidadepolamaioría,o16%conéctase
sempre e un 33% habitualmente, mentres que un 21% sostén non facelo nunca. As
máisempregadassonFacebook(atao97%decolexiadosqueempreganredessociais
teñencontaenFacebook)eTwitter,queseatopaaíndaenprocesodeexpansiónen
España.

Así as cousas, o 41% dos colexiados declara que ten algún tipo de contacto coa súa
audienciaatravésdeinternet,fronteao38%quenegaaexistenciadestescontactosa
travésdarede.Dosqueofan,amaioríaoptapolocorreoelectrónico(67%)easredes
sociais(59%),quetaménsonasferramentasmáisempregadasnomanexodeinternet
paraefectuarrelaciónsdecontacto.

Atendendoaoimpactodacriseeconómicanaprofesión
Case a metade dos colexiados (48%) afirma que na súa empresa houbo redución
salarial e que afectou de media un 7,1 sobre 10 á contía total dos salarios. Pero,
ademais, ao preguntarlles sobre como cren que afecta a crise aos seus soldos,
consideranquedemediaafectanun7,7.Asituaciónaíndatornamáisescuracandose
lles pregunta aos colexiados por como consideran que afecta a crise económica á
ofertadeempregoparaxornalistas,postoquedemediaresponderonqueafectanun
8,7,sendoamáximapuntuacióno10arespostamáisseleccionada.
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Un11%dosenquisadosafirmouqueduranteacriseeconómicasepuxeronenmarcha
expedientesderegulacióndeemprego(ERE)nassúasempresas,fronteaun67%que
negaquesetomasenestasmedidaseun22%quepreferiunonresponder.O34%dos
colexiadossosténquenasúaempresahouboreducióndocadrodepersoalestablee
un 36% declarou que se produciu unha redución do número de colaboradores ou
correspondentes cos que contaban as súas empresas. Esta redución de persoal nas
empresascomunicativasgalegasafectoudemediaun17,3%doscadrosdepersoalde
cadacentrodetraballo.

Acriseeconómicaaíndaincidiumáisnosrecursosdosquedispoñenoscolexiadospara
desenvolver o seu labor diario. En efecto, o 46% sostén que nas súas empresas non
houbo redución de recursos para a cobertura informativa, malia que o 34% salienta
quesiseproduciuestaredución.Asporcentaxesaumentancandosellespreguntaaos
colexiadospormedidasdeaforroenteléfonooumaterial,postoqueo41%responde
que estas medidas non se puxeron en marcha na súa empresa, mentres que o 40%
sosténquesi.Ademaisoscolexiadosconsideranqueacriseafectounun6,7demedia
aosrecursosqueasempresasllefacilitanparaexerceraprofesión.

Comoconsecuenciadosproblemasrexistradoscossalarios,osrecursosesobretodo
coa oferta de emprego, os colexiados consideran que as súas vidas e a calidade das
informacións que elaboran se viron afectadas pola crise económica, aínda que en
menormedidaqueosdescritoresprecedentes,detalformaqueconsideranqueasúa
calidade de vida se viu afectada un 6,7 de media e a calidade das informacións que
producennun6,6.

Encantoásexpectativasdefuturolaboral
En canto ao futuro laboral que os enquisados auguran para os xornalistas, a maioría
consideraqueénocampodoscontidoswebondemáisempregopodehabernofuturo
(62%), así como nos xornais dixitais (51%) e nos contidos para móbil (23%), ligando
desta forma o futuro da profesión co desenvolvemento tecnolóxico e considerando
internetnoncomounhaameazasenóncomounhaoportunidade.Encantoaorestode
soportes os enquisados salientan as posibilidades de xerar emprego que poden
proporcionarosgabinetesdecomunicación(29%).

Atendendoásatisfacciónpersoaldosxornalistas
Co que máis satisfeitos se mostran os colexiados é coa actividade profesional que
realizan,sendovaloradaestademediacun7,ecosmediosqueteñenosseudispor,
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6,4 de media. Pola contra, amósanse preocupados polo seu futuro laboral (5,3) e
descontentoscorecoñecementoprofesionaldoseutraballo(5,9).Encantoaosalario,
assúascondiciónslaboraiseoclimaqueserespiranoseupostodetraballo,amósanse
moderadamenteconformes,valorandodemediacadadestesaspectoscun6,un6,1e
un6,1respectivamente.

Oscolexiadosquemellorvaloranassúascondiciónslaboraissonosquetraballanen
empresas ou institucións englobadas na categoría ‘outros’ (docentes e profesionais
quenontraballannoámbitocomunicativo),engabinetesdecomunicacióneenradio,
valorandodemediaditascondiciónscun6,68,un6,55eun6,52respectivamente.En
cambio,ostraballadoresdeprensaescritaeaxenciasoutorgandemediaun5,47eun
5,5assúascondiciónslaborais.Noreferenteaosalarioosmáisdesconformessonos
que traballan na prensa dixital (5,29), mentres que os empregados en televisións e
radiosamósansemedianamentesatisfeitoscosseussalarios(6,42e6,31encadacaso).
Os que mellor valoran de media a actividade que realizan son os traballadores de
prensa dixital (7,63) e os que peor os da prensa escrita (6,77). Pola contra, os
traballadoresdeprensadixitalsonosmáispesimistasnorelativoaoseufuturolaboral,
valorándoodemediacun4,71.

Asempresaspeorvaloradasencantoaoclimalaboralsonasdeprensaescrita(5,66)e
astelevisivas(5,09).Ademais,ostraballadoresdetelevisiónsonxuntocosdasaxencias
osqueseamosanmáisdesconformescosmedioscosquecontanparadesenvolvero
seu traballo, valorando de media esta cuestión cun 5,84 e un 5,63 respectivamente.
Sontaménoscolexiadosquetraballanenaxenciasosquecrenquegozandunmaior
recoñecemento profesional (6,71), fronte aos enquisados empregados en prensa
escritaetelevisión,quesonosmáisnegativosaoconsiderarqueoseutraballononse
valora como é debido nun 5,47 de media en ambos casos. Con todo, e malia o
pesimismo xeneralizado, tan só un terzo  dos colexiados enquisados (33%) sentiu
gañasdecambiardeempresaeo38%gañasdeabandonaraprofesiónnoúltimoano.

Atendendoádiscriminaciónsexista
Aíndaqueo76%doscolexiadosenquisadosnonsufriuningúntipodediscriminación
sexista no seu traballo, existe un 26% que coñece algún caso de discriminación por
cuestión de sexo na súa ou noutra empresa. Das persoas que sufriron algún tipo de
discriminaciónporsexo(equerepresentano8%dototaldecolexiadosenquisados),o
90%coñeceoutroscasosdediscriminaciónsexista.
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Atendendoásdoenzasrelacionadascoaactividadeprofesional
O 37% dos colexiados que participaron na presente investigación afirma que sufriu
algúntipodedoenzanoúltimoanorelacionadacoseutraballo.O22%diquesufriu
doenzasdecolumnaoucostas,o21,5%padeceuestréseo14,7%rexistrouproblemas
devista.Pormediosénastelevisiónsondeserexistraomaiornúmerodecolexiados
quesinalanterpadecidodoenzas.

AtendendoásatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG
AactividadeenxeraldoCPXGrecibedemediaun6,14.Omáisvaloradosonadefensa
que fai o Colexio da deontoloxía (6,92), as novas que publica na web (6,84) e os
descontosetarifaspromocionaisquesupóncolexiarse(6,15).

Pola contra, os cursos de formación (5,55), as xornadas e os foros (5,8), o
asesoramento profesional (5,7) e o xurídico (5,86) son as accións do Colexio peor
valoradas.Ásprimeirascritícasellesasúaescasadescentralizacióneássegundasque
non sexan máis activas. A pesar de todo, os colexiados consideran importante que
existaoCPXGerexeitantaxativamentequeoColexiononvalgaparanada(2,62)eque
nonsaibanparaqueserve(2,83).


4.5.2ConclusiónsdoInformedoslicenciados

Atendendoaosexoeáidade
Do total dos 968 licenciados enquisados para este proxecto o 76,85% son mulleres
fronte ao 23,14% de homes. A media de idade xeral dos licenciados galegos en
Xornalismositúasenos26,65anos.Nocasodasmulleresnos26,56,unhasdécimaspor
debaixodamedia,xustoaocontrarioquenoshomes,ondeaidademediaatópasepor
enribadaxeral,nos26,92anos.Afranxamaioritariadeidadeenambososdoussexos
é a que vai dos 26 aos 30 anos; cómpre sinalar neste caso que ao tratarse de
licenciadosenpromociónsquevando2001ao2010assúasidadesestaríanentreos
31eos22anos.




Atendendoádemarcacióndetraballo
Santiago de Compostela segue a ser a cidade con maior porcentaxe de xornalistas
traballandonassúasrúas,concretamenteo23%doslicenciadosdinestarempregados
nademarcacióncompostelá.
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A Santiago séguena A Coruña (14%), Vigo (6%) e Pontevedra (6%). O resto das
principaiscidadesgalegasostentaporcentaxesmáisbaixas:Lugoo4%,Ferrolo2%e
Ourenseo1%.Chamaaatenciónnesteapartadoaelevadaporcentaxedelicenciados
queestáempregadofóradacomunidadegalega,o17%.

Atendendoaosoporte
O 31% de licenciados traballa en medios tradicionais. Máis polo miúdo podemos
concluírqueo15%desempeñaassúastarefasinformativasnaprensaescrita,o12%
en televisión e un 4% na radio. Os gabinetes concentran o 13% dos licenciados,
acadando desta forma un peso importante no conxunto, mentres que as axencias
acollenun4%.

Dentro dos denominados novos soportes atopamos un 4% de licenciados en prensa
dixital e un 20% que recoñece traballar en soportes diferentes a todos os
anteriormente propostos. Se comparamos esta situación coa rexistrada no estudo
sobre a inserción de licenciados realizado pola USC no ano 2002, podemos observar
unha redución moi salientable dos empregados en medios tradicionais, incluídos os
gabinetes. No 2002 os licenciados en prensa escrita eran o 33,8%, en televisión o
25,4% e na radio o 8,8%, mentres que nos gabinetes representaban o 21,8%.
Mantensesenmodificaciónsacifradosempregadosenprensadixital(4%)eobsérvase
unascensonoslicenciadosenaxencias(do2,1%ao4%no2011).

Atendendoáformación
Ao estar ante un estudo realizado a licenciados, todos posúen a titulación en
Xornalismo. Un 66% teñen exclusivamente a carreira mentres que un 31% recoñece
estar en posesión da titulación e dun título de máster e un 1% é doutor en
Comunicación.

Porsoportes,naprensaescrita,naradioenatelevisiónoslicenciadosenXornalismo
representan o 85,4%, 80% e 75%, respectivamente. No resto de soportes (axencias,
gabineteseprensadixital)oslicenciadosenXornalismositúanseporribado60%eno
apartado‘outros’representano46,3%.Nocasodosqueostentanalicenciaturaeun
máster,enmedioscomoaxencias,prensadixital,produtorasegabinetessonmáisdo
30%entodososcasos.Naprensaescritasonun14,6%,naradioun10%enatelevisión
un de cada catro (25%), pola contra en ‘outros’ a modalidade de titulación e máster
representao50%.Osdoutoressonminoríaentodosossoportes,tendoporcentaxes
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derepresentatividadeengabinetes(2,8%)enoutrosmedios(3,7%),nesteúltimocaso
principalmentevinculadosásesferasacadémicaseinvestigadoras.

Atendendoácontratacióneáremuneración
O35%doslicenciadosrecoñeceutercontratoatempocompleto,fronteaun7%de
licenciadosconcontratoatempoparcial.Un8%firmouuncontratodeobraeun5%
declárase autónomo ou freelance; os que teñen un contrato de colaborador son
unicamenteo1%.Resultapreocupantequeaporcentaxedaquelesquetraballanseno
amparo dun contrato laboral sexan a porcentaxe máis representativa, por detrás do
tempocompleto,cun12%delicenciadosquedeclaranestarnestasituación.Un62%
afirmaqueexistecorrespondenciaentreaactividadequerealizaneaquelaquefigura
no seu contrato de traballo, fronte a un 9% que recoñeceque se encarga de tarefas
distintasdaquelaspolasqueforancontratados.

O salario medio dos licenciados sitúase nos 1.411,27 euros brutos ao mes, sendo a
franxa salarial de máis de 1.800 euros a que obtén maior porcentaxe de
representación(12,94%).Oshomes sonmaioría(18,96%)dentrodoslicenciadosque
percibenmáisde1.800eurosmensuaisfronteaun11,47%demulleres.Osalariomáis
habitualparaelassisitúaentreos900eos1.199euros(13,49%demulleres),aínda
quenestafranxataménsonmaioríaosseuscompañeirosvaróns.

Noquerespectaáspagas,un27%recibe14pagasaoanoeunhaporcentaxesimilar12.
Un8%recibemáisde14pagas,tansóun1%cobran13eun4%recibenmenosde12
pagasporanotraballado.Porsoportes,osgabinetessonosmediosnosqueamaioría
(44%)percibe14pagasaoano.

Nabandaopostasitúaseaprensadixitalondesóo9%recibe14pagas,nonobstante,
neste soporte o 18,2% recibe máis de 14 pagas unicamente superado pola prensa
escrita (26,8%) e a televisión (18,8%). Nas axencias o 63,6% non ten ningunha paga
extraordinaria, seguidas pola prensa dixital onde a porcentaxe de licenciados que só
cobra12pagasporanoédo54,5%.

Atendendoaosdíasehorastraballados
Amediadehorasdetraballodiariasdoslicenciadoséde8,07.Un17%delescontestou
que traballaba 8 horas ao día, seguidos dos que dixeron traballar 9 horas (14%), 7
horas (12%) e 10 horas diarias (9%) e, ademais, os datos son equivalentes se os
comparamoscosresultadosobtidosanteapreguntadecantashorastraballaronodía
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anterior a modo de exemplo. As porcentaxes máis altas sitúanse entre as 7 e as 10
horas.Noreferenteaosdías,ohabitual(48%)équeoslicenciadostraballencincodías
ásemana,un12%traballaseisdíasesóun2%ossetedíasdasemana.Amediadedías
traballadoscorrespóndeseconestesdatosesitúasenos5,07díassemanais.

Norepasodashorastraballadaspormediodecomunicaciónobsérvasequenaradioo
40%doslicenciadostraballa8horasdiariasseguidopolaprensadixitalco36,4%.Nas
produtoras case un 70% traballa 9 horas (66,7%), nas axencias un 45,5% e nos
gabinetesun30,6%.Naradioo30%doslicenciadostraballa10horasenatelevisiónun
9,4%recoñeceutraballarmáisde14horasdiarias.

Aporcentaxedecasosqueresponderontraballar14horasaodíasitúaosseusdíasde
traballo nas quendas de fin de semana e, polo tanto, os seus días de tarefas
correspóndeseconsábadosedomingos.Un80,4%dosquedintraballar8horasfano
tamén5díasásemana.

Atendendoaoparonaprofesión
O32%doslicenciadosgalegosdasdezúltimaspromociónsestándesempregado,aínda
queo59%estivoparadocandomenosunhaveznosúltimoscincoanos.Onúmerode
parados aumentou significativamente desde 2002, cando había un 15,2% de
licenciados en paro. Durante os últimos cinco anos un terzo dos colexiados (31%)
aseguraqueestivonoparounhasoavezeun30%queestivosoamentedúasveces.
Ademaisastrescuartaspartes(76%)coñecenalgúncompañeiroqueestáparadona
actualidadefroitodarepercusióndacriseeconómicanosector.

En canto aos sistemas máis habituais para a busca de traballo, a maioría (38%)
conseguiutraballoporqueforoncontratadosnolugarnoquerealizaronasprácticas,
un35%obtivooempregomedianteoenvíodecurriculumvitaeásempresaseoutro
33%conseguiunoatravésdeamigosoucoñecidosdoámbitodetraballo.

Atendendoaolugardetraballoeásrutinasprofesionais
A respecto das habilidades mellor valoradas no centro de traballo, os licenciados
consideran que os xefes prefiren xornalistas que sexan rápidos, o que converte á
rapidez no ítem mellor valorado cunha media de 7,47 puntos sobre 10. Propoñer
novos temas, acatar ordes e encher con eficacia tempos e espazos son os outros
códigosmellorvalorados.
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Pola contra, nas redaccións non se aprecia en exceso, segundo os datos aportados
polos licenciados, nin posuír unha axenda de fontes propia nin respectar o código
deontolóxico, dous factores que poden chegar a privar o xornalismo actual de valor
engadido e ética na realización das informacións que posteriormente serán dadas a
coñecerásaudiencias.

Encantoaograodeliberdadeparaelixirostemassobreosqueinformanealinguana
queofan,oslicenciadosconsideranquemaliaqueteñencertaliberdadeparaelixiras
informacións,taménenmoitoscasosdebenrespectarasindicaciónsdosxefessobre
ostemasseleccionados,feitoqueexplicaquepuntúenesteapartadocunhamediade
5,56puntossobre10.Peorsortecorrealingua,poisamediaéde4,35puntos,oque
demostra que os licenciados están en desacordo coa afirmación de que posúen a
liberdadesuficienteparaelixiroidiomanoqueinformanosseuspúblicos.Amaioría
está de acordo en que as novas dos gabinetes precisan de contraste antes de ser
publicadaseunhamaioríataménconsideramoiescasooseugraodeautocensura,o
queamosaría,polomenosnesteapartado,unsresultadosmáisoptimistas.

Atendendoástarefasefuncións
Naproducióndeinformacións,un14%doslicenciadosenquisadosparaestetraballo
recoñeceu elaborar 5 ou máis pezas informativas ao día, sendo esta situación máis
patente nos medios dixitais (onde se da esta circunstancia no 54,6% dos casos), as
axencias(45,5%)enaprensaescrita(41,5%).Natelevisiónun40,7%elaboranentre3e
4novasaodía,unhasituaciónparellaárexistradanosgabinetesdecomunicación.

Dentro dos licenciados que responderon que non elaboraban ningunha as razóns
esgrimidas foron por planificación de estratexias de comunicación (32%), o
desenvolvemento de tarefas de coordinación e dirección (22%) e en outras razóns
diferentes ás dúas previas situouse o 61%. Na televisión o 34,4% elabora 1 ou 2
noticiasdiariasenosgabineteso22,3%.Nasprodutoraso66,7%afirmounonelaborar
ningunha peza diaria, feito que se explica pola realización nestas empresas de
reportaxesdelongaduraciónqueraramentesondefrecuenciadiaria.

Nunha xornada laboral o 51% dos enquisados busca e aporta informacións
persoalmentefronteaun9%quenonofai.Un44%nonfaifotografíaseoutro44%
tampoucorexistrason,maisaporcentaxedosquesifanfotografías(17%)émaiorque
odosquerexistranson(15%).Tansóun9%rexistraimaxesdevídeo.Un38%dedicaa
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súa xornada laboral á maquetación e edición e outro 38% recoñece que só cubre os
temasindicadospolosxefes.

Atendendoásrutinasnoexerciciodaprofesión
O14%dosenquisadossemprecontrastaaspezasinformativasqueelaboraconvarias
fontes, un 17% faino habitualmente e tan só un 1% non o fai nunca. No relativo ao
emprego das informacións remitidas por gabinetes, un 22% emprégaas de forma
habitualfronteaun2%queofaisempreoununcaeaun12%queasutilizaparaas
súasnovasdevezencando.

En canto á sinatura das informacións, un 11% dixeron asinar sempre, un 12% con
carácterhabitualeoutro12%nunca.Osactosprogramadospordiferentesentidades
doespazopúblicosoncubertosmaioritariamentedeformahabitualporun14%,unha
porcentaxesimilaraese17%deenquisadosquerecoñecepublicartemaspropioscon
asiduidade.

No referente aos criterios empregados para seleccionar a información nas súas
respectivas redaccións, o 23% dos licenciados respondeu que a natureza deses
criterioseraxornalística.Un11%afirmouquenoseulugardetraballopredominaban
os criterios de corte económico á hora de elixir que información entraba na axenda
diaria, mentres que a motivación política á hora de seleccionar uns temas fronte a
outrosrepresentao8%.

Nadahaimáisimportanteparaunxornalista queassúasfonteseé convenientever
como ten lugar ese contacto con elas. Nos casos de contacto persoal e directo coa
fonteun18%doslicenciadosrespondeuqueestasituaciónseproducíahabitualmente,
como habitual era o contacto a través de roldas de prensa (14%) ou actos
programados(16%).Ocontactotelefónicocoafonteéhabitualno30%doscasosese
produce sempre no 13% das situacións. O contacto vía correo electrónico é habitual
para o 22% dos enquisados e prodúcese desta forma de vez en cando no 13% dos
momentos.

As redes sociais son menos habituais como ferramenta de contacto coa fonte
informativa,asíparao14%estaformadecontactoseproducemoipoucasvecesoude
vez en cando. Máis constantes son os comunicados de prensa como mecanismo de
relaciónentrefontesemedios,un15%recoñecequeesaformadecontactoéhabitual
eoutro15%queserealizadevezencando.Noscasosondenonhaicontactocoafonte,
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o23%responderonqueistononseproducenuncaeun12%moipoucasveces,xaque
ohabitualéqueoxornalistaentreencontactocoafontecoobxectivodeverificaras
informacións.

Así, relacionado co anterior un 21% dos licenciados que traballan en medios
responderon que o normal é que a iniciativa na relación que manteñen coas fontes
sexa indistinta, unhas veces hai máis insistencia pola parte deles e outras é a fonte
quen ten máis interese. Un 21% considera que a maioría das veces son eles os que
levanainiciativafronteaun3%queafirmouquesempresonelesosquealevan.Un
5%diqueamaioríadasvecesainiciativaalevaafonteeun1%queéafontequena
leva.

Atendendoaousodeinternet
Case un 90% dos licenciados se conecta a Internet os sete días da semana (87%), a
totalidadedelesconcéntraseentreos5eos7días.Osdispositivospreferidosáhora
de conectarse á rede seguen sendo os ordenadores cunha especial relevancia dos
portátiles (89%) seguidos dos ordenadores persoais ou de mesa. Obsérvase un
aumento importante da elección de dispositivos móbiles (teléfonos e smartphones),
quedandomenosrepresentados(2%)modalidadesmáisrecentescomaostablets.

O lugar de conexión preferido segue sendo unha combinación entre o traballo e o
fogarparticular(68%)fronteaosquedinnavegarpolainternetsónotraballo(4%)ou
sónacasa(24%).Un49,5%doslicenciadosempregaInternetparalerprensaonline,
mentresqueoutrosusoshabituaisdaredesonaconsultadaversióndixitaldosxornais
concabeceiraenpapel,aescoitaradiofónica, adocumentacióndenovas,aconsulta
dasopiniónsdosusuarioseasredessociais.Polacontra,veratelevisiónnarede,ler
confidenciaisouchatearsontarefasquenonsefanamiúdo.

Vemos como aumenta o consumo nas redes sociais, de xeito que o 97% dos
licenciados asegura ter unha conta en Facebook, sendo esta rede a preferida polos
enquisados,seguidaporTwitter(52%),Tuenti(31%)ouLinkedIn(25%),mentresque
outrascomoBadooouGmailBuzznonacadantantarelevancia.

Un33%afirmatercontactocoaaudienciadoseumedioatravésdeinternetfrontea
outro 33% que afirma que non. Este contacto, cando ten lugar, prodúcese
maioritariamente a través de redes sociais e correo electrónico, fundamentalmente,
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quedando máis relegadas as fontes tradicionais de contacto como o teléfono ou a
carta.Outrasnovasmodalidadescomochatseforosnonteñentantarelevancia.

Atendendoaoimpactodacriseeconómicanaprofesión
Concretando máis especificamente as opinións dos licenciados sobre como afecta a
criseadistintosfactorespodemoscomprobarqueo26%delesconsideraquenasúa
empresa houbo algunha redución de salarios fronte a un 44% que opina que non
detectouestatendencia.Dinqueacriseafectauns7,78puntossobre10áscondicións
salariais e os que responderon que tivo lugar unha redución de salarios na súa
empresaconsideranqueestabaixadafoidecaseun3%demedia(2,93%).

Unha das medidas máis habituais levadas a cabo polas empresas no contexto actual
económico para reducir perdas e ter como garante algún beneficio económico é a
realización encuberta ou non de expedientes de regulación de emprego, máis
coñecidos como ERE; neste aspecto o 5% dos licenciados tiña coñecemento de que
estasituaciónsetiveseproducidonasúaempresafronteaun64%quecontestouque
noneun31%quenonresponde.

Outra das opcións ante a crise das empresas de comunicación, e non só destas, é a
reducióndocadrodepersoal.Un38%doslicenciadoscontestouquenonsereduciuo
cadrodepersoalestableeun29%quesi,maliaqueasituaciónequilíbraseaofalarde
colaboradoresoucorrespondentes(35%none32%si).Encomoafectaacriseáoferta
deempregoparaxornalistasavaloraciónfoide9,17sobre10.

Un36%consideraquesereduciuonúmeroderecursosdequedispoñenparatraballar
fronteaun28%queconsideraquenon.Nesteapartadooslicenciadosconsideranque
a crise afecta á disposición de recursos nuns 7,35 puntos. En canto ás medidas en
teléfonoematerial,o37%consideraquesiseproducironeun31%quenon.

O último apartado é o relativo a calidade de vida e das informacións. Os licenciados
enquisados responderon que no referente a como afecta a crise á calidade das
informacións este aspecto era considerablemente elevado, situándose a media nos
7,24puntos,maliaqueconsideranqueacriseafectaalgomáisásúacalidadedevida,
cunhamediade7,54sobre10puntos.
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Encantoásexpectativasdefuturolaboral
Asexpectativasdefuturorevelanunespecialoptimismoentodoovinculadoanovas
tecnoloxíasdawebedosmóbiles.Así,un71%doslicenciadosconsideraqueamellor
garantía de futuro estaría nas empresas de contidos web. Os gabinetes seguen
amosando certa confianza, pois un 56% os recoñece como boa e estable alternativa
laboral.Unhaporcentaxesimilardepositaasúafelaboralnonovosxornaisconedición
unicamentedixital,consumiblesexclusivamenteatravésdarede(53%)eundecada
tres licenciados considera que as empresas dedicadas á elaboración de contidos e
aplicacións para móbiles tamén se deben ter en conta de cara ao futuro (34%). Na
banda máis pesimista atópanse os medios tradicionais, a televisión é a que recibe
mellores expectativas (11%), seguida pola radio (7%) e, en último lugar, a prensa
escrita(4%).

Atendendoásatisfacciónpersoaldosxornalistas
Cando medimos a satisfacción persoal dos licenciados que atoparon un posto de
traballovinculadoácarreiradeXornalismocursadaatopamosqueosítemsconmellor
puntuación sobre o total de 10 son o clima laboral da empresa en cuestión (6,4
puntos),aactividaderealizada(6,37)eosmediosadisposicióndostraballadores(6,3).
Obteñen puntuacións poucas décimas por enriba do 5 a retribución salarial (5,38), o
recoñecementoprofesionaldotraballoporpartedossuperiores(5,37)eascondicións
laborais en xeral (5,11). O suspenso sitúase nas perspectivas laborais de futuro,
puntuadasdemediapoloslicenciadoscun4,26.Comoseobservaningúndosvalores
superaos7puntosdemedia.

Por soportes, os traballadores amósanse conformes con salarios de gabinetes e
televisión, mantendo un aprobado raspado as axencias, a prensa escrita e a radio,
suspendendo neste apartado a prensa dixital. No caso das perspectivas de futuro,
unicamentegabineteseradiosesitúancomoosmediosdemaiorestabilidadelaboral
decaraaofuturo,poisorestoamosanunhatendenciamáispesimista.

Noquerespectaacondiciónslaboraisenxeralporsoporte,radioeprensadixitalnon
conseguen pasar o nivel mínimo do 5 que si aproban en diferentes niveis televisión,
axencias,gabineteseprensaescrita.Encantoásatisfaccióncoaactividaderealizadaas
mediasmanteñenvaloresmáispositivoseenascensonestecaso,osempregadosde
gabinetes,prensadixitaleescritasonnosmáisconformescotraballoqueefectúanno
seudíaadía,seguidospolosdeaxenciasetelevisión,produtoraseradio.
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No clima laboral obsérvase unha importante diferenza  entre o medio con mellores
resultados(8,5puntos),gabinetes,eomediocospeoresdatos,atelevisión(1punto).
Prensadixitaleradioconseguenoaprobado(5puntos)norecoñecementodotraballo,
pero convértense ao mesmo tempo nos dous medios nos que menos se valora a
actividade realizada. Nos medios a disposición dos traballadores, só os gabinetes
conseguenun8,5,orestodemediossitúansenafranxados5aos7puntos.Mantense,
pois, un nivel de satisfacción intermedio cun certo conformismo no presente e unha
desconfianzanoquedepararáofuturoáprofesión.Istogardarelacióncofeitodeque
no último ano un 45% de licenciados pensase en abandonar a profesión e un 41%
consideraseaposibilidadedemudardeempresa.

Atendendoádiscriminaciónsexista
Sonmaioríaosquerecoñeceronnontersufridoningúntipodediscriminaciónnoseu
emprego (53%). Do 14% que responderon afirmativamente esta cuestión, un 3%
padeceu discriminación de tipo sexista fronte ao 43% que recoñeceu ter estado
afectadopordiscriminaciónsdoutratipoloxíadiferenteásexista.

Un42%doslicenciadosenquisadosqueresponderonaestacuestiónafirmouquenon
tivocoñecementodecasosdediscriminaciónnoseumedioounoutro,fronteaun27%
quedeclarousaberdaexistenciadesituaciónsdestanaturezaensoportesalleosouno
seumesmo.

Atendendoásdoenzasrelacionadascoaactividadeprofesional
Un 31% declarouse afectado dalgunha forma polo desempeño do seu labor de
xornalista.Noplanodasdoenzasvinculadasaodesenvolvementodaactividadelaboral
un de cada catro licenciados xornalistas respondeu que non padece ningunha
enfermidadecuxacausaesteanoseutraballodiario(39%).

Asdoenzasmáiscomúnsquesofrenoslicenciadossonoestrés(19,7%),problemasde
columna (18,34%)  e de vista (13,66%). Un 8,27% están afectados pola síndrome do
burnout,osqueimadospoloseutraballo,eun1,43%padeceenfermidadesdoutrotipo
nonespecificadas.

Pormedios,ossoportesqueconcentranasmaioresporcentaxesdeafectadossonas
axencias,asprodutoraseaprensaescrita.Nocasocontrario,conmaiorporcentaxede
xornalistassansestaríanaprensadixital,atelevisióneosgabinetes.
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AtendendoásatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG
NorelativoávaloracióndoColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia(CPXG),cabe
destacar que un 85% dos licenciados non está colexiado e un 55% non ten pensado
colexiarse no futuro, mentres que un 24% podería considerar esta opción. As razóns
maioritarias para explicar esa non afiliación son: que non traballan e por tanto non
exercenaprofesión(23%),queocolexionontenutilidade(19%),equeascotasson
caras(8%).

Entreoslicenciadosqueestáncolexiadosestableceuseunhavaloracióndediferentes
aspectosdoColexio.Aacciónenxeraléavaliadacon5,5 puntossobre10;oColexio
aproba en cuestións como a defensa da deontoloxía (5,79), información sobre a
institución(5,24),xornadaseforos(5,2),utilidade(5,14)ecursosdeformación(5).
En cambio, os ítems peor valorados son: novas da web (4,9), descontos e tarifas
promocionais (4,4), asesoramento profesional (4,38) e asesoramento xurídico (4,14).
Debido á elevada abstención entre os licenciados membros do Colexio á hora de
responder as preguntas relacionadas con el, estes datos non son representativos,
unicamentesinalanatendencia.

4.5.3.ConclusiónsdoInformedosxornalistasgalegos

Atendendoaosexo
Asmulleresxasonmaioríanoámbitolaboralcomunicativo,postoquerepresentano
58,82%douniversodeestudofronteao41,18%doshomes.Eapropósitodosdatos
recollidosentreoslicenciadosdasdezúltimaspromociónsenXornalismopolaUSCe
domaiornúmerodemulleresnasfacultadesdeXornalismo,aporcentaxedemulleres
xornalistasnonfaránadamáisqueaumentarcopasodotempo.

Atendendoádemarcacióndetraballo
A cidade onde traballa unha maior porcentaxe de xornalistas galegos é Santiago de
Compostela (26,4%), capital da comunidade autónoma, e principal foco informativo.
En segunda posición aparece a opción fóra de Galicia (21%), o cal amosa que un de
cada cinco xornalistas galegos traballa fóra da comunidade autónoma. Volvendo a
Galicia,naCoruñatraballano15,5%dosxornalistaseenVigo o10,3%,mentresque
nasoutrascidadesgalegas,Pontevedra,Lugo,OurenseeFerrolexercenaprofesióno
7,9%,o5,8%,o4,5%eo2,1%respectivamente.
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Atendendoaosoporte
Norelativoaosmediosnosquetraballanosxornalistasgalegos,atopámonosconquea
prensasegueaserosoportequemáisxornalistasemprega,postoqueneltraballano
20,7% dos xornalistas. Séguenlle os gabinetes de comunicación (14,8%), a televisión
(14,8%) e a radio (11,8%). Pola contra, na prensa dixital só traballa o 2,8% dos
profesionaisdoámbitocomunicativogalego,asaxenciasempregantaménoutro2,8%
easprodutorasun0,9%.Hoxeendíaosmediosdixitaisaíndanonsonunhagranfonte
laboral para os xornalistas galegos, que seguen a traballar nos medios tradicionais e
nosgabinetesdecomunicación.

Atendendoáformación
O55,4%dosxornalistasgalegoscontacotítulodelicenciadoenXornalismo,ademais
outro18,8%cursoualgúnmástertrasremataracarreiraeun1,8%chegouaacadaro
título de doutor. Dentro tamén do ámbito comunicativo, os licenciados en
Comunicación Audiovisual con ou sen máster representan o 2,39% do total de
profesionais que exercen de xornalistas en Galicia. Pola contra, a porcentaxe de
profesionais que non contan con ningún tipo de titulación universitaria sitúase no
11,8%,ávezqueoslicenciadosencarreirasnonpertencentesaoámbitocomunicativo
representano8,5%dototal.

Atendendoácontratacióneáremuneración
A maioría dos xornalistas galegos conta cun contrato laboral a tempo completo
(49,75%), un 7,36% exerce como autónomo, un 5,64% traballa por obra, un 4,64% a
tempoparcialeun2,18%comocolaborador.Ademaiso10,51%diqueoseucontrato
nonsecorrespondeconningunhadestasmodalidadeseo17,28%nonrespondeuesta
cuestión,benporqueseatopanoparonaactualidadeoubenporquenonquixosinalar
conquetipodecontratoconta.Oqueoscontratosestipulannoreferenteástarefase
funcións que teñen que desenvolver os xornalistas correspóndese coa súa realidade
diaria segundo o 70,26%, mentres que un de cada dez profesionais (9,59%) asegura
que o seu contrato laboral e o conxunto de prácticas que realiza a diario no seu
traballononsecorresponden.

Ossalariosdosxornalistasgalegossitúansedemediaentornoaos1.595,97€,sendoa
franxamáisalta,aquesecorrespondecossalariossuperioresaos1.800€,aquemáis
xornalistas aglutina, o 25,89%. A pirámide salarial amosa unha estrutura crecente,
posto que a maior porcentaxe de xornalistas se concentra nos tramos máis altos,
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mentres que no máis baixo (menos de 600€ mensuais) se atopa o 3,36% dos
profesionaisgalegos.Amaisun34,44%dosxornalistasnonrespondeuestacuestión.

Notocanteaonúmerodepagasanuais,amaioríadosxornalistasten14(28,18%)ou
máis de 14 (23,57%), mentres que un escaso 2,82% ten menos de 12. O 13,65% ten
menos de 12 pagas anuais, mentres que nos xornais teñen máis de 14 pagas case a
metadedosprofesionais(o44,07%).

Atendendoaosdíasehorastraballados
Os xornalistas galegos traballan de media 8,19 horas ao día, traballando a maioría
deles 8 horas xustas (24,67%), 7 o 17,9% e 9 ou 10 o 21,23%. En canto aos días, os
profesionais traballan 5,13 días á semana de media, a maioría (55,08%) cinco días
xustos e o 15,54% seis días. Un 2,59% dos xornalistas galegos asegura traballar sete
días á semana, mentres que un 2,18% só traballa dous, aínda que por norma xeral
exercennaquendaintensivadefindesemana.

Atendendoaoparonaprofesión
Un 19,02% dos xornalistas galegos atópase actualmente no paro e un terzo (29%)
atopouseparadoalgunhaveznosúltimoscincoanos.O24,38%dosxornalistasgalegos
estivodesempregadomenosdunanoduranteosúltimoscincoeo8,87%entreune
dousanos.

En canto ao número de veces que estiveron no paro ao longo da súa vida laboral, o
29,81% dos enquisados estivo unha vez, o 18,79% dúas e un 9,44% nunca estivo
desempregado. Ademais a maioría atoparon emprego por amigos ou coñecidos
(38,31%), por prácticas ou oposicións (35,05%) ou tras enviar currículo (34,1%). Pola
contra, o 6,23% atopouno grazas ás oficinas de emprego e un 2,05% non traballou
nunca.

Atendendoaolugardetraballoeásrutinasprofesionais
Osxornalistasgalegosconsideranquedemediaoquemáissevaloranoseulugarde
traballoéquesexanrápidos(7,26sobre10),quepropoñannovostemas(6,85)eque
saiban acatar as ordes que lle dan os seus superiores (6,59). En cambio, cren que
traballarostemasenprofundidade(5,95)eempregarunhaaxendadefontespropia
(5,96)éoquemenossevalora.
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Poroutrabanda,osxornalistasgalegosenquisadosvalorandemediacun5,88ograo
deliberdadecoquecontanparaelixirostemassobreosqueinforman,unhacifraque
descendeao4,85candosellespreguntapoloseuniveldeliberdadeáhoradeescoller
o idioma no que elaboran as informacións. Ademais, consideran que as notas que
mandanosgabinetesdecomunicaciónnecesitansercontrastadas,postoquepuntúan
cun 3,01 o non contraste das mesmas. En último lugar, consideran que se
autocensuran nun 4,54 sobre 10, polo que estariamos ante uns profesionais que
desconfían dos gabinetes e que ás veces se autocensuran para axustarse á liña
editorialdoseumedio.

Atendendoástarefasefuncións
Undecadacincoxornalistaselaboracincooumáisdecincopezasinformativasaodía
(21,08%),o16,54%tresoucatroeo18,05%ningunha.Dosxornalistasqueaseguraron
non producir ningunha información ao día, o 23,74% argumentou que se encarga de
labores de planificación de estratexias de comunicación e o 18,46%, labores de
coordinaciónoudirección.Ademaisun46%marcouaopciónoutros,alegandoqueé
docenteouquenontraballanocampodacomunicación.

En canto aos medios, é na radio onde máis noticias se elaboran, o 55,54% dos
xornalistas empregados en medios radiofónicos produce cinco ou máis de cinco
noticiasdiarias,mentresqueénasprodutorasondemenosseelaboran,postoqueo
47,03%dosseustraballadoresnonelaboraninunhapezainformativaaodía.

No relativo ao resto de tarefas que desenvolven nunha xornada laboral habitual, o
62,3%dosxornalistasasegurabuscareaportarinformaciónspersoalmenteeo42,6%
maquetaroueditar,ávezqueundecadacatroprofesionais(25,3%)sócubreostemas
que lles sinalan os xefes, fronte ao 45,3% que lle dá cabida no fluxo informativo a
outras cuestións. Por outra banda, o 20,5% dos profesionais galegos fai fotografías,
fronteao52,2%quenonasfaihabitualmente,un23,3%rexistrasoneun8,9%rexistra
imaxesdevídeo.

Atendendoásrutinasnoexerciciodaprofesión
Amaioríadosxornalistasgalegoscontrastaasnovasconvariasfontessempre(23,3%)
ou habitualmente (23,5%), fronte a un mínimo 1,9% que non o fai nunca. Estas
porcentaxes baixan ao preguntarlles aos xornalistas por outros hábitos profesionais,
postoquesóun5,1%empregasempreinformaciónremitidaporgabineteseun27,1%
habitualmente,mentresqueun3,4%nonofainunca;ademaisun9,5%cubresempre
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actos programados, un 22% faino habitualmente e un 5,5% nunca. No tocante á
sinaturadasinformacións,o18%dosxornalistasenquisadosasínaassempreeo14%
habitualmente, pero ata un 15% non o fai nunca. Por último, un de cada dez
profesionais (9,2%) publica sempre temas propios, un 21,8% de forma habitual, un
13,1%decandoenvezeun8,8%nunca.

No tocante aos criterios que se empregan nos seus respectivos medios para
seleccionar a información que se publica, un 45,2% dos xornalistas preferiu non
contestar,un33,3%sinalouquerespondíanainteresesxornalísticos,un14,4%sostivo
queerandenaturezapolíticaeun7,1%queeraneconómicos.

Os tipos de contacto máis habituais coas fontes son os que se producen a través de
teléfono(sempre,17,1%,habitualmente,35,1%)ecorreoelectrónico(sempre,11,6%,
habitualmente, 28,5%) así como os que teñen lugar persoalmente e que son
empregadossemprepolo14,6%dosxornalistasehabitualmentepolo26,6%.Poroutro
lado, as porcentaxes de xornalistas que se comunican coas súas fontes a través de
roldas de prensa, actos programados e comunicados difundidos por gabinetes de
comunicación,todoselestiposdecontactonosqueéafonteaquelevaainiciativa,
son bastante semellantes, xa que o 6,1% dos xornalistas contacta coas súas fontes
sempreatravésderoldasdeprensa,un20,8%fainohabitualmenteeun9,9%nunca.
Un4,6%empregasempreactosprogramados,un22,7%conasiduidadementresque
un 6,8% non o fai nunca. En canto aos comunicados de prensa, son empregados
sempre para contactar coas fontes polo 4,9% dos xornalistas, habitualmente polo
22,7%enuncapolo7,6%.

A porcentaxe de xornalistas que sempre elabora as informacións sen contactar coas
fontesémínima(0,9%),mentresqueun33,1%nuncaproducepezasinformativassen
consultarantesalgunhafonte.Encantoaoempregoderedessociaiscomoferramenta
de contacto coas fontes, atopámonos con que é unha práctica pouco estendida na
profesión,postoquesóapracticasempreo1,9%dosxornalistasehabitualmenteun
9,8%,fronteaun21,1%quenonasempreganuncaparaestascuestiónseun18,7%
que o fai moi poucas veces. En último lugar sobre quen leva a iniciativa na relación
entre xornalistas e fontes, a maioría (un 29,3%) considera que esta recae
indistintamentenasfontesenelesmesmos,porénun23,5%aseguraqueainiciativaa
levan habitualmente os xornalistas fronte a un 4,2% que considera que as fontes a
levanmáisamiúdo.
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Atendendoaousodeinternet
Agranmaioríadosxornalistasenquisados(84,8%)asegurouconectarseainternetos
sete días da semana. Ademais o 74,6% dos xornalistas enquisados emprega
ordenadores portátiles para acceder a internet e un similar 71,6% emprega
ordenadores persoais, mentres que o 22,4% emprega o teléfono móbil e o 21,7% o
smartphone. En canto ao lugar onde se conectan, o 75% dos enquisados emprega
internettantonotraballocomonacasa,o13,5%,nasúamaioríaxornalistasparados,
sónacasaeo4,2%sónotraballo.

No tocante ás prácticas e hábitos dos xornalistas no que ao consumo de internet se
refire,atopámonosconqueamaioríaempregaaredeparalerxornaisdixitais(o49,5%
faino sempre, 32,5 habitualmente), para ler xornais con cabeceira en papel (36,7%
sempre,29,9%habitualmente)eparadocumentarasnovasqueelaboran(23%sempre,
37,1% habitualmente). Outras prácticas cunha importante acollida entre os
profesionaisgalegossonaconsultadeopiniónsdoutrosusuariosdeinternet(o9,8%
realizaestaactividadesempre,o33%habitualmente),lerxornaisconfidenciais(4,9%
sempre,22%habitualmente)econectarseásredessociais,actividadequelevanacabo
o 6,5% dos xornalistas sempre, o 26,4% habitualmente e un 31,9% de cando en vez.
Dosquesonusuariosdalgunharedesocialo97%tenperfilenFacebook,o46,6%ten
contaenTwitter,un17,9%empregaLinkedIneun16,2%tenunperfilenTuenti,rede
social empregada maioritariamente pola xente máis nova. Por outra banda,
atopámonosconqueunhamaioríaclaradexornalistasnonchateanunca(32,8%)ou
casenunca(24,2%)fronteaun6,5%queofaisempreeun17,2%queempregaalgún
chathabitualmente.

Sobreseosxornalistasempreganinternetparaveratelevisiónouparaescoitararadio
atopámonos con que na súa maioría non o fan. Só o 2,6% emprega sempre internet
para ver contidos televisivos e un 6,9% faino habitualmente, á vez que un 6,2% dos
xornalistas escoita algunha cadea de radio a través de internet sempre e un 14,1%
habitualmente, mentres que o 40,9% dos profesionais enquisados non usa nunca
internetparaveratelevisióneun27,9%nonescoitanuncaaradioonline.

Agora sobre se os xornalistas galegos empregan internet para comunicarse cos
cidadáns,atopámonosconqueo37,4%siofaieo36,3%non.Dosxornalistasquesi
contactancoasúaaudienciaatravésdaredeo66,2%empregaocorreoelectrónicoe
o65,9%asredessociais.
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Ademais, os xornalistas galegos consideran que teñen un dominio das novas
tecnoloxíasadecuado,valorándoseamaioríadelesconnotasquevando5ao9,sendo
amáisempregadao7(27,2%)eautoavaliándosecoamáximanota,o10,o3,7%dos
xornalistas,ávezqueningúnxornalistapuntuouoseudominiodasnovastecnoloxías
cun 1 ou cun 2. Isto reflíctese en que o 73,1% dos profesionais que responderon a
enquisa di saber gravar e subir contidos a Youtube, o 95,8% sabe o que é un
hipervínculoeo65,4%coñeceasfunciónsquelevaacabouncommunitymanager.

Atendendoaoimpactodacriseeconómicanaprofesión
Dos xornalistas que participaron na investigación o 38% sostivo que na súa empresa
houbo reducións salariais, fronte a un 37,5% que negou que esta circunstancia se
producise no seu centro de traballo. Os xornalistas que traballan en empresas onde
tiveronlugarreduciónsdesoldos,afirmaronqueafectarondemediao5,4%dosalario,
sendoo5%arespostamáissinalada.Aesterespectoosxornalistasgalegosconsideran
queacrisellesafectouaossalariosquesepagannaprofesiónnun7,7demedia.

EncantoápostaenmarchadeEREsporpartedasempresascomunicativasgalegas,o
8,5%dosenquisadosdeclarouquenasúaempresaseproduciuunERE,aíndaqueun
65,7%negouquenasúaempresaseemprendeseestamedida.

Norelativoásreduciónsdecadrodepersoalestable,o32%dosxornalistasconsiderou
que na súa empresa se reduciu persoal. Esta cifra torna lixeiramente cando se lles
preguntaaosxornalistaspoloscorrespondentesoucolaboradoresdasempresas,posto
que o 34,3% afirma que na súa empresa se optou por reducir o número destes
traballadores,fronteaun39,1%quediquenasúanonseproduciutalcircunstancia.A
carón do negro panorama dos despedimentos atopámonos un aínda máis escuro, o
das contratacións, posto que os profesionais consideran que de media a crise lle
afectouáofertadeempregoparaxornalistasnun8,9,sendoamáximapuntuación,o
10,amáisrespondida.

No tocante aos recursos para a cobertura informativa, o 34,9% dos xornalistas
declarouquenasúaempresasevironreducidos.Polacontra,aoabordaraexistencia
de medidas de aforro en teléfono ou material cambian as tornas, posto que os
profesionaisquesosteñenquenoseucentrodetraballoselevaronacaborepresentan
o 38,8% do total, fronte ao 36,9% que respondeu que non. Ademais, os xornalistas
enquisadosconsideranqueosrecursosparaacoberturainformativasevenafectados
de media pola crise nun 6,9, sendo o 8 a opción máis sinalada, co cal podemos
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observarqueprimeiroseoptaporlevaracabomedidasdeaforronosgastosbásicos,
reducirrecursoseinclusosalariosantesdeporenmarchaEREsedespedirpersoal.

Enúltimolugar,sobreseacriseafectouácalidadedasinformaciónsqueproducen,os
xornalistasgalegosconsideranquedemediaestassevironafectadasnun6,9,sendoo
7 a nota que máis xornalistas escolleron. Estas cifras aumentan ao preguntarlles aos
xornalistasdirectamenteencantolleafectaacriseásúacalidadedevida,xaquede
media consideran que se ve prexudicada nun 7, sendo o 10, a máxima nota, a
puntuaciónpolaquesedecantaronmáisenquisados.

Encantoásexpectativasdefuturolaboral
Osxornalistasgalegosqueresponderonaenquisaconsideranqueofuturolaboralda
profesión pasa polas novas tecnoloxías, xa que na súa opinión é nos contidos para a
web (65,7%), nos xornais dixitais (51,7%) e, en menor medida, na produción de
contidosparaosmóbiles(27,5%)ondepoderíanestarempregadosmáisxornalistasno
futuro.Ademais,catrodecadadez(o40,1%)consideraqueosgabinetesseránunha
fonte de emprego fundamental, mentres que só un 8,1% ve posibilidades de futuro
laboralnaprensaenpapel,un11,8%naradioeun13,9%natelevisión.

Atendendoásatisfacciónpersoaldosxornalistas
Cando medimos a satisfacción persoal dos xornalistas atopamos notas dentro do
aprobadoperoqueenningúncasocheganao7.Oítemqueobténamellorvaloración
éoqueserefireásatisfaccióncoaactividaderealizada(6,74),seguidopolosmediosa
disposicióndostraballadores(6,36)epoloclimalaboraldaempresaencuestión(6,22
puntos). De seguido atópanse a satisfacción coa retribución salarial (5,74) e o
recoñecemento profesional do traballo por parte dos superiores (5,68). O suspenso
sitúase na pregunta referida ás perspectivas laborais de futuro, puntuada de media
cun4,88.Ascondiciónslaboraisenxeralvalóransecun5,7.

Dasvaloraciónsextraídasdostraballadoresdosdiferentesmedioscompróbasequeos
que traballan en gabinetes son os máis satisfeitos. No que respecta ás condicións
laborais en xeral por soporte, a maior satisfacción amósana os traballadores noutros
medios,cun6,68sobre10.Osquemenos,cunsuspenso,osdeprensadixitalcun4,7.
Osmáissatisfeitoscoaactividadequerealizansondenovoostraballadoresdeprensa
dixitalcun7,78ecorecoñecementoprofesionalquerecibenosmáissatisfeitossonos
traballadoresdegabinetescun7,07.
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No clima laboral obsérvase unha importante diferenza  entre o medio con mellores
resultados (7,69 puntos), gabinetes, e o medio cos peores datos, a televisión (3,41
puntos). O resto dos medios obteñen tamén notas entre o 5 e o 7. Non entanto, os
xornalistastelevisivossonosmáissatisfeitoscoseusalario(7,48puntos),suspendendo
nasúavaloraciónosdasprodutorascun4,08.Encantoávaloracióndasperspectivas
defuturoosmáisoptimistassonostraballadoresdegabinetes,puntuandocun6,33,e
osquemenososdeprodutoras(3,33)eosdeprensaescrita(3,46).

Atendendoádiscriminaciónsexista
No que respecta á discriminación de tipo sexista, o 6% dos xornalistas enquisados
sostiveron queapadeceronnoseulugardetraballo,fronteaun62,4%queasegura
quenonasufriu.Ataun31,5%dosxornalistasenquisadosoptoupornonrespondera
estacuestión,benporquenontraballouduranteoúltimoanooubenporquepreferiu
nonentraravaloraresteaspecto.

Atendendoásdoenzasrelacionadascoaactividadeprofesional
O 34,54% dos xornalistas galegos asegurou que padeceu algún tipo de enfermidade
como consecuencia directa do exercicio da profesión. En canto ao tipo de
enfermidades que padeceron, atopámonos con que as máis comúns son o estrés
(58,87%) e as dores físicas ligadas á columna e ás costas (57,82%), seguidas polos
problemasdevista,queafectaroncatrodecadadezxornalistasquesufrironalgunha
enfermidade como consecuencia do seu traballo diario (40,46%). Ademais, dous de
cada dez (o 20,1%) padecen o síndrome de burnout e o 11,67% outro tipo de
enfermidades.

Enúltimolugar,aoanalizarquexornalistassufrironalgúntipodeenfermidadeligadaá
profesiónenfuncióndosmediosparaosquetraballan,podemosobservarquesonos
profesionais empregados en cadeas de televisión os que máis sufriron este tipo de
problemas de saúde (50,2%), mentres que os traballadores de gabinetes e de
empresasdeprensadixitalsonosquemenosvironafectadaasúasaúdepormordo
desenvolvementodaprofesión,o30,1%eo36,96%encadacaso.

AtendendoásatisfaccióndoscolexiadoscoCPXG
No relativo á valoración do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), un
85%doslicenciadosnonestácolexiadoeun55%nontenpensadocolexiarsenofuturo.
EstesdatosmostranoescasoatractivoquepresentaoColexioparaanovaxeraciónde
xornalistas. AacciónenxeraldoCPXGéavaliadacon 5,88puntossobre10.Amaior
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puntuación recíbena a  defensa da deontoloxía (6,45) e as novas da web (6,04). As
xornadas e foros (5,55), os descontos e tarifas promocionais (5,43), e os cursos de
formación(5,32)obteñenunaprobadoescaso,mentresqueaspeoresvaloraciónsson
paraoasesoramentoprofesional(5,16)eoasesoramentoxurídico(5,13).
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5.

OS

ESTUDIANTES

PRÁCTICAS

DE

COMUNICACIÓN

EN

5.OsestudiantesdeComunicaciónenprácticas

Asprácticasdosestudantesuniversitariosenempresassonunhaconstantenasrelaciónsentre
auniversidadeeotecidoprodutivodetodasassociedadesmodernas.Anovaordenaciónen
créditos ECTS mesmo prevé que se incentiven estas dinámicas de inmersión dos estudantes
nas contornas laborais. No xornalismo, as prácticas sempre foron obxecto de debate:
necesarias, si, pero ás veces con usos diferentes á súa intención de axudar a formarse. A
inestabilidadedoempregoeaprecariedadedas condiciónsfan queasprácticassexanvistas
moitas veces con sospeita desde algunhas organizacións profesionais. O problema non está
tantoenquesefaganasprácticas,senónenquecondiciónssedesenvolvenporquesetrata
dunsectorprecarioedeaccesononregularizado.

Desde o CPXG fíxose unha recolla de datos nas tres Universidades de Galicia que ofertan
estudos de Comunicación: A Coruña, que imparte Comunicación Audiovisual na cidade
herculina; Santiago de Compostela que oferta os graos de Xornalismo e de Comunicación
Audiovisual; e a de Vigo que ten no campus de Pontevedra o grao de Comunicación
AudiovisualemaisodePublicidadeeRelaciónsPúblicas.



5.1.USC:prácticasnoscursos20082009e20092010

5.1.1Curso20082009.LicenciaturaenXornalismo


Períodonovembro2008abril2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

Nº

CONTÍADA

PROBADE

OFERTADAS ALUMNOS BOLSA/MES SELECCIÓN
EN
PRÁCTICAS
AMesapolaNormalización

2

2

230

NON

AxenciaGalegadeNoticias

2

2

210,35

NON

ColexioProfesionaldeXornalistasde

1

1

190

NON

2

2

250

SI

Lingüística

Galicia
ConcellodeAmes

247

CRTVG

20

20

228

SI

EGANET

1

1

200

NON

ElPaís

1

1

300

NON

EuropaPress

2

2

200

NON

GaliciaHoxe

3

3

300

NON

LaVozdeGalicia

3

3

190

SI

LocaliaTVSantiago

1

0

190

NON

RadioMunicipaldeAmes

1

1

250

SI

RadioObradoiro

1

1

300

NON

S.A.paraodesenvolvemento

1

0

325

NON

SantiagoSiete

1

1

200

SI

SarComunicaciónsXXI

2

2

200

SI

SeminarioGalegodeEducaciónpara

1

0

200

NON

comarcaldeGalicia

aPaz


Períodomaiooutubro2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS

EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
AMesapolaNormalización

1

0

230

NON

AxenciaGalegadeNoticias

2

1

210,35

NON

ConcellodeAmes

2

1

250

SI

CRTVG

20

6

228

SI

EGANET

1

0

200

SI

ElPaís

2

2

300

SI

Lingüística
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MovementopolosDereitosCivís

1

0

190

NON

RadioMunicipaldeAmes

1

0

250

SI

SantiagoSiete

1

0

200

SI

SarComunicaciónsXXI

2

0

200

SI

SeminarioGalegodeEducación

1

0

200

NON

paraaPaz


Períodoxullosetembro2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

Nº

CONTÍADA

OFERTADAS ALUMNOS

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

EN
PRÁCTICAS
ANosaTerra(xulloesetembro)

2

2

380

SI

10

1

380

NON

AxenciaGalegadeNoticias

2

1

380

NON

BolandaEdiciónseMárketing

1

1

500

SI

ConcellodeAmes

1

1

380

SI

ConcellodeOurense

2

2

400

SI

Cope

9

8

380

SI

10

10

380

NON

DeporSport

2

1

380

SI

DiarioAS

2

2

380

SI

DiariodeArousa

3

1

380

NON

DiariodeFerrol

3

3

380

NON

10

0

380

SI

DXTCampeón

2

0

380

NON

ElIdealGallego

3

2

380

NON

ElPaís(xulloeagosto)

1

1

600

SI

AtlánticoDiario

CRTVG

DiariodePontevedra

249

ElProgreso

10

1

380

SI

EuropaPress

2

2

380

NON

FarodeVigo

29

13

500

NON

FarodeVigoMedia

1

0

500

NON

FMPublicidade

1

0

400

NON

GaliciaHoxe

4

4

500

NON

LaOpinióndeACoruña

4

1

380

NON

LaRegión

8

0

380

NON

47

6

400

SI

LocaliaTVSantiago

1

1

380

SI

MovementopolosDereitosCivís

1

0

380

NON

PáxinasGalegas

1

1

380

SI

RadioArzúa

1

0

380

NON

RadioAsPontes

1

0

380

NON

RadioFene

1

1

380

NON

RadioGalicia–CadenaSER

2

2

380

SI

RadioMunicipaldeAmes

1

0

380

SI

RadioRedondela

1

1

380

NON

RadioVoz

8

3

400

SI

SarComunicaciónsXXI

2

1

380

SI

TVdaMancomunidadedoSalnés

3

1

450

SI

XornaldeGalicia

16

6

380

SI

XuntadeGalicia

11

11

500

NON

LaVozdeGalicia


5.1.2.Curso20092010.LicenciaturaenXornalismo


Períodonovembro2009abril2010

250

ENTIDADE

NºPRAZAS

Nº

CONTÍADA

OFERTADAS ALUMNOS

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

EN
PRÁCTICAS
AxenciaGalegadeNoticias

3

3

210,35

NON

ConcellodeAmes

2

1

190

SI

CRTVG

24

22

228

SI

ElPaís

2

2

300

SI

EuropaPress

1

1

190

NON
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Períodomaiooutubro2010
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
ClústerAudiovisualGalego

1

0

190

SI

ConcellodeAmes

2

1

190

SI

CRTVG

20

3

228

SI

EGANET

1

0

190

NON

ElPaís

2

2

300

SI

EuropaPress

1

1

190

NON

LocaliaTVSantiago

1

1

190

NON

MovementopolosDereitosCivís

1

0

190

SI

RadioMunicipaldeAmes

1

0

190

SI

SarComunicaciónsXXI

1

0

200

SI

VTelevisión

1

1

190

SI

LaVozdeGalicia

2

2

190

SI

LaVozdeGalicia–Edicióndixital

1

1

190

SI

MovementopolosDereitosCivís

1

1

190

NON

RadioMunicipaldeAmes

2

2

190

SI

RadioVoz

1

1

190

SI

SeminarioGalegodeEducación

1

1

190

SI

paraaPaz
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Períodoxullosetembro2010
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS

EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
AdolfoDomínguez

1

0

380

SI

AtlánticoDiario

8

0

380

SI

AxenciaGalegadeNoticias

3

3

380

SI

BolandaEdiciónseMárketing

1

1

400

SI

ConcellodeAmes

1

1

380

SI

ConcellodeOurense

2

1

400

SI

ConcellodeSanxenxo

1

0

380

NON

Cope

4

3

391

SI

CRTVG

6

380

SI

DiarioAS

1

1

380

SI

10

1

380

SI

EGANET

1

1

380

NON

ElPaís

1

1

600

SI

10

4

380

NON

EuropaPress

1

1

380

NON

FarodeVigo

28

20

500

NON

FarodeVigoMedia

1

1

500

NON

FMPublicidade(xulloeagosto)

1

1

380

NON

GaliciaHoxe

4

4

500

NON

GerenciadeMedios

1

1

420

SI

IniciativadeMedios,S.L.

2

2



(xullo)

DiariodePontevedra

ElProgreso

253

LaOpinióndeACoruña

4

2

450

NON

LaRegión

8

0

380

NON

47

12

400

SI

LocaliaTV

2

2

380

SI

MovementopolosDereitosCivís

1

0

380

SI

Mr.MistoFilms

1

1

380

SI

PáxinasGalegas

2

0

380

SI

RadioGalicia–CadenaSER

2

2

380

SI

RadioMunicipaldeAmes

1

1

380

SI

RadioRedondela

1

0

380

NON

RadioVoz

7

4

400

SI

TVdaMancomunidadedoSalnés

4

1

450

SI

VTelevisión

5

2

400

SI

XornaldeGalicia

12

6

380

SI

XuntadeGalicia

14

14

520

NON

LaVozdeGalicia



5.1.3Curso20082009.LicenciaturaenComunicaciónAudiovisual


Períodonovembro2008abril2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
CRTVG

2

1

228

NON

LaVozdeGalicia

1

0

190

SI

LocaliaTVSantiago

1

1

190

NON

RadioAmes

1

0

250

SI

RadioVoz

1

1

190

SI
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SantiagodeCompostelaFilm

1

0

200

NON

Commission


Períodomaio–outubro2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
CRTVG

2

0

228

NON

LocaliaTV

1

0

190

SI

RadioAmes

1

0

190

SI

RadioVoz

1

0

250

SI

SantiagodeCompostelaFilm

1

0

200

NON

1

0

200

NON

Commission
SeminarioGalegodeEducación
paraaPaz


Períodoxullo–setembro2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS

CONTÍADA

OFERTADAS ENPRÁCTICAS BOLSA/MES

PROBADE
SELECCIÓN

RadioMunicipaldeAmes

1

0

380

SI

CRTVG

2

2

380

NON

FarodeVigoMedia

1

0

500

NON

LocaliaTVSantiago

1

1

380

SI

MaraProducións

1

1

380

SI

MassvisualServiciosPlenos

2

2

400

SI

Mr.MistoFilms

2

2

380

SI

SantiagodeCompostelaFilm

1

1

400

NON

1

0

380

NON

Commission
LaOpinióndeACoruña
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SarComunicaciónsXXI

1

1

380

SI

XuntadeGalicia

2

2

500

NON

LaVozdeGalicia

7

1

400

SI

RadioVoz

3

2

400

SI

COPE

1

1

380

SI

Telemiño

1

1

380

NON


5.1.4Curso2092010.LicenciaturaenComunicaciónAudiovisual


Períodonovembro2009abril2010
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
CRTVG

4

4

228

NON

LocaliaTV

1

1

190

SI

SAGATV

1

1

190

NON

SantiagodeCompostelaFilm

1

1

200

NON

SarComunicaciónsXXI

1

1

200

SI

ZENITTV

3

1

190

SI

Commission



Períodomaio–outubro2010
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS CONTÍADA

OFERTADAS EN

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
CRTVG

2

2

228

NON

LocaliaTV

1

0

190

SI

RadioAmes

1

0

190

SI
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SantiagodeCompostelaFilm

1

0

200

NON

1

1

250

SI

Commission
TheseusFilms



Períodoxullo–setembro2010
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS

CONTÍADA

PROBADE

OFERTADAS

ENPRÁCTICAS

BOLSA/MES

SELECCIÓN

COPE

1

1

391

SI

CRTVG

2

2

380

NON

EMUGA

1

1

380

NON

LaSexta

1

1

380

SI

LaVozdeGalicia

4

1

400

SI

LocaliaTV

2

2

380

SI

Mr.MistoFilms

1

1

380

SI

RadioArzúa

1

1

380

NON

RadioMunicipaldeAmes

1

1

380

SI

RadioVoz

3

0

400

SI

SantiagodeCompostelaFilm

1

1

400

NON

SarComunicaciónsXXI

1

1

380

SI

TvdoSalnés

2

2

450

SI

VTelevisión

10

4

400

SI

2

2

520

NON

Fotoxornalismo

Commission

XuntadeGalicia
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5.2.UVigo:prácticasnoscursos20092010e20102011
5.2.1Curso20092010.LicenciaturaenPublicidadeeRelaciónsPúblicas


Períodosetembro2009septiembre2010

Tipodeempresa

Remuneradas

Nonremuneradas

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

AxenciadeComunicación

1

1





AxenciadePublicidade







1

AxenciaPubl.eComunicación



2





Audiovisual



1





Comunicación



4





Prensa

3

19





ProdutorasAudiovisuais

2

1





Radio



2





Publicidade



3

1



Televisión



2

1



Servizosdeinformación



1





Outras

4

20

4

8



5.2.2Curso20102011.LicenciaturaenPublicidadeeRelaciónsPúblicas



Períodosetembro2010xullo2011

Tipodeempresa

Remuneradas

Nonremuneradas

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

AxenciadePublicidade



1





Audiovisual

1

1





Comunicación

1

1





Creatividade



1





Editoriais



1





Prensa

1

8





ProdutorasAudiovisuais

1

1
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Publicidadeemedios



2





RevistaInforme



1





Rotulación



1





Teatro





1



Televisión



1

2



Outras

6

10

1

13



5.2.3Curso20102011.LicenciaturaenComunicaciónAudiovisual



Períodosetembro2010xullo2011

Tipodeempresa

Remuneradas

Nonremuneradas

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

Axenciade
Publicidade





1

2

Audiovisual



2





Comunicación

1

1





Creatividade



1





Editoriais



1





Prensa

2

9





ProdutorasTv







3

Radio



1



1

RadioTv







1

Televisión

2

3





Outras



2

4

8




5.3.UDC:prácticasnosanos2009e2010

6mesesduranteo2009
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS

OFERTADAS EN

CONTÍADA

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS

259

CRTVG

4

4

380

NON


Verándo2010(3meses)
ENTIDADE

NºPRAZAS

NºALUMNOS

OFERTADAS EN

CONTÍADA

PROBADE

BOLSA/MES SELECCIÓN

PRÁCTICAS
CRTVG

1

1

380

NON

RadioVoz

1

1

400

SI

LaVozdeGalicia

3

3

400

SI

VTelevisión

3

3

400

SI




5.4.FEUGA:Datosxeraisdeprácticasnosanos2009e2010

2009
TITULACIÓN

Nº

DURACIÓN

REMUNERACIÓN

BOLSAS

MEDIAEN

MEDIAEN

MESES

EUROS

LicenciadoenXornalismo

40

6,83

700,50

LicenciadoenComunicaciónAudiovisual

17

6,88

686,47




2010
TITULACIÓN

Nº

DURACIÓN

REMUNERACIÓN

BOLSAS

MEDIAEN

MEDIAEN

MESES

EUROS

LicenciadoenXornalismo

42

5,95

676,19

LicenciadoenComunicaciónAudiovisual

24

4,71

702,50
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6. A CRISE DO XORNALISMO NAS NOVAS DOS
MEDIOS

6. Acrisedoxornalismonasnovasdosmedios

Asnovassobreoimpactodacrisenoxornalismogalegoseleccionadasentreasquepublicaron
a prensa de Galicia e España clasificaronse por ano e por tema e agruparonse nas seguintes
categoríastemáticas:

7. Situacióneproblemasdoxornalismo
8. Situaciónxeraldosmedios
9. Situaciónlaboraldosxornalistas
10. Pechesdemedios
11. Despedimentosnaprofesión
12. Folgasnaprofesión

Cuantitativamente, existe un incremento anual de impactos en prensa que retratan as
dificultades da profesión. Así, mentres que no 2007, apenas atopamos unha referencia a un
casodedespedimentosdedúastraballadorasdoxornalourensánLaRegión,apartirdoano
2008,onúmerodenoticiasrelacionadoconcalqueradestascategoríasascendea33;a55,en
2009 e baixa a 27 en 2010. As noticias recollidas permítennos debuxar a paisaxe do que
aconteceuenGaliciaporcantoáprofesiónnosúltimostresanos;comprobarcomocambiaron
ascousasdesde2007,candoaíndagozabamosdunhasituacióneconómicadeestabilidadeea
palabra‘crise’aíndanonapareceranopanoramaeconómiconinmediático.
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DATA

XORNAL

TEMÁTICA

TITULAR

ENLACE

2007
22012007

Xornalde
Galicia

Despedimentos
naprofesión

“OSindicatodeXornalistas
denunciaodespidodedúas
traballadorasde'LaRegión'”

http://www.xornal.com/artigo/2007/01
/22/comunicacion/osindicatode
xornalistasdenunciaodespidode
duastraballadorasdela
region/2007012217280700000.html

2008
03012008

Abc

Situacióne
problemasdo
xornalismo

"Secierraelañomás
mortíferoparalaprensaen
losúltimostreslustros"

22022008

Xornalde
Galicia

Situacióne
problemasdo
xornalismo

"ElSindicatodePeriodistas
pideayudasalGobierno"

01032008

ElCorreo
Gallego

Situaciónxeral
dosmedios

26032008

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
naprofesión

http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co03012008/abc/TVyRadio/secierra
ela%C3%B1omasmortiferoparala
prensaenlosultimostres
lustros_1641530787468.html

http://www.xornal.com/artigo/2009/02
/24/comunicacion/elsindicatode
periodistaspideayudasal
gobierno/2009022400470700230.html


http://www.elcorreogallego.es/deporte
“'Trueiro',nuevoperiódico
gratuitotrimestraldedicadoal s/polideportivo/ecg/trueironuevo
mundodelapescadeportiva periodicogratuitotrimestraldedicado
mundopescadeportivadifusion
condifusiónenGalicia”
galicia/idEdicion20080301/idNoticia
271266/

“ElSXGemprendemedidas
legalescontra'ANosaTerra'
portresdespidosquela
empresaniega”

http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/sxgemprende
medidaslegalesnosaterratres
despidosempresaniega/idEdicion
20080326/idNoticia280482/


27032008

ElPaís

Despedimentos
naprofesión

“Unsindicatodenunciatres
despidoen'ANosaTerra’”

31032008

GaliciaHoxe

Despedimentos
naprofesión

“'ANosaTerra'recoñecea
'improcedenciados
despedimentos'detres
traballadoras”

14042008

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral “LaXuntaestudiarásivincular
dosxornalistas susayudasalaprensaa
frenarlaprecariedad”

18042008

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral “La'Cope'alegaqueel
dosxornalistas despidodeunaperiodistaen
Compostelaobedecea
‘criteriosempresariales’"

http://www.elpais.com/articulo/Galicia
/sindicato/denuncia/despidos/Nosa/Ter
ra/elpepiautgal/20080327elpgal_16/Tes

http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/nosaterrareconece
improcedenciadosdespedimentostres
traballadoras/idEdicion200803
31/idNoticia282283/

http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/xuntaestudiara
vincularsusayudasprensafrenar
precariedad/idEdicion200804
14/idNoticia288130/
http://www.elcorreogallego.es/santiag
o/ecg/copealegadespidoperiodista
compostelaobedececriterios
empresariales/idEdicion200804
18/idNoticia289977/
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19042008

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
naprofesión

“Laperiodistadespedidadela
'Cope'dicequelasituaciónes
‘surrealista’"

http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/periodista
despedidacopedicesituaciones
surrealista/idEdicion200804
19/idNoticia290310/

23042008

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
naprofesión

“ElBNGsesolidarizaconla
periodistadespedidaporla
'COPE'”

http://www.elcorreogallego.es/galicia/
ecg/bngsolidarizaperiodista
despedidacope/idEdicion200804
23/idNoticia292052/

29052008

Xornalde
Galicia

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Osxornalistasgalegos
criticanamalasituación
financeirade'LaRegión'”

http://www.xornal.com/artigo/2008/05
/29/comunicacion/osxornalistas
galegoscriticanamalasituacion
financieiradela
region/2008052919403800000.html

13082008

ElMundo

Despedimentos
naprofesión

“Declarannuloeldespidode
laCopeaunaperiodistapor
serhomosexual”

14082008

GaliciaHoxe

Despedimentos
naprofesión

“A'COPE'pechacon100.000
€odespedimentodunha
traballadora”

01092008

ElMundo

“Elgratuito'Metro'estudia
reducircabeceras”

10102008

GaliciaHoxe

Situaciónxeral
dosmediosde
comunicación
Situaciónlaboral
dosxornalistas

11102008

Xornal.com

30102008

Xornalde
Galicia

“AFAPEcrequeacrise
repercutenoxornalismo”

Situaciónlaboral “MagisIglesiasdenunciala
dosxornalistas situaciónlaboraldelos
periodistasantelacrisis”

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Lacrisisdelosperiódicosno
empañaeléxitodela
comunicaciónenGalicia”

01112008

GaliciaHoxe

Situaciónxeral
dosmedios

“Osmediosdixitais
soportoránmelloramingua
dapublicidade”

03112008

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
dentroda
profesión

“LuisRialrechazalajubilación
anunciadaporla'Radio
Galega'”


http://www.elmundo.es/elmundo/2008
/08/13/comunicacion/1218628579.html

http://www.galiciahoxe.com/comunicac
ion/gh/copepecha100000
despedimentodunha
traballadora/idEdicion200808
14/idNoticia332711/
http://www.elmundo.es/elmundo/2008
/09/01/comunicacion/1220289183.html

http://www.galiciahoxe.com/comunicac
ion/gh/fapecrecriserepercuteno
xornalismo/idEdicion200810
10/idNoticia351639/
http://www.xornal.com/artigo/2008/10
/11/comunicacion/magisiglesias
denuncialasituacionlaboraldelos
periodistasantela
crisis/2008101113021500000.html
http://www.xornal.com/artigo/2008/10
/30/comunicacion/lacrisisdelos
periodicosnoempanaelexitodela
comunicacionen
galicia/2008103019070900000.html

http://www.galiciahoxe.com/comunicac
ion/gh/mediosdixitaissoportaran
mellorminguada
publicidade/idEdicion200811
01/idNoticia359861/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/luisrialrechaza
jubilacionanunciadaradio
galega/idEdicion20081103/idNoticia
360736/
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05112008

ElCorreo
Gallego




Situaciónlaboral “Losperiodistasalertande
dosxornalistas quela‘precariedad’enla
profesiónseagravarádebido
alacrisis”


13112008

Xornalde
Galicia

14112008

Xornalde
Galicia

20112008

Xornalde
Galicia

Pechesde
medios

Pechesde
medios


“Prisacierra'Localia',
presenteentodaslasgrandes
ciudadesdeGalicia”


http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/periodistasalertan
precariedadprofesionagravaradebido
crisis/idEdicion20081105/idNoticia
361471/


http://www.xornal.com/artigo/2008/11
/13/comunicacion/prisacierralocalia
presenteentodaslasgrandes
ciudadesde
galicia/2008111320122900000.html


http://www.xornal.com/artigo/2008/11
“Lasemisorasde'Localia
Galicia'podríaneludirelcierre /14/comunicacion/lasemisorasde
localiagaliciapodrianeludirelcierre
desucadena”
desu
cadena/2008111408273100000.html

Situaciónlaboral “Másdemilperiodistas
dosxornalistas despedidosenmenosdetres
mesesenEspaña”

20112008

El
Confidencial
.com

Situaciónlaboral “Crisisenlosmedios:másde
dosxornalistas milperiodistasdespedidosen
menosde90días”

22112008

GaliciaHoxe

Situaciónlaboral “Uns2.000xornalistasiráná
dosxornalistas rúapolacrise”

27112008

GaliciaHoxe

Situaciónlaboral “Preocupaciónpolo
dosxornalistas despedimentodopersoalde
ADNenGalicia”

03122008

ElMundo

Despedimentos
naprofesión

“VocentopresentaunERE
queafectaal40%dela
plantilladel'Qué!'”

08122008

ElMundo

“Enplenacrisis...naceun
diarioenGalicia”

09122008

ElCorreo
Gallego

Situaciónxeral
dosmediosde
comunicación
Situaciónxeral
dosmedios

19122008

Xornalde
Galicia

“'XornaldeGalicia'yase
vendehoyenloskioscos”

Situaciónlaboral “Tresmilperiodistaspodrían
dosxornalistas serdespedidosen2009”


http://www.xornal.com/artigo/2008/11
/20/comunicacion/masdemil
periodistasdespedidosenmenosde
tresmesesen
espana/2008112008014600000.html

http://www.elconfidencial.com/cache/
2008/11/20/comunicacion_70_crisis_m
edios_periodistas_despedidos_menos.h
tml


http://www.galiciahoxe.com/comunicac
ion/gh/uns2000xornalistasiranrua
polacrise/idEdicion200811
22/idNoticia367725/
http://www.galiciahoxe.com/comunicac
ion/gh/preocupacionpolo
despedimentodopersoaladn
galicia/idEdicion20081127/idNoticia
369411/
http://www.elmundo.es/elmundo/2008
/12/03/comunicacion/1228302761.html


http://www.elmundo.es/elmundo/2008
/12/05/comunicacion/1228498033.html

http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/xornalgaliciavende
hoykioscos/idEdicion200812
09/idNoticia373846/
http://www.xornal.com/artigo/2008/12
/19/comunicacion/tresmilperiodistas
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podrianserdespidosen
2009/2008121916553300000.html

19122008

LaVozde
Galicia

Situaciónlaboral “El58%delosdirectoresde
dosxornalistas periódicospiensaquelacrisis
obligaráadespedira
redactores”

19122008

LaRazón

19122008

ElMundo

Situaciónlaboral “3000periodistaspodrían
dosxornalistas perdersuempleoen2009
segúnlaAPM”
Situaciónlaboral “Lacrisismandaalparoa
dosxornalistas 3.000periodistas”

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/
2008/12/19/0003122970330420281649
0.htm?utm_source=buscavoz&utm_med
ium=buscavoz

http://larazon.es/noticia/3000
periodistaspodrianperdersuempleo
en2009segunlaapm
http://www.elmundo.es/elmundo/2008
/12/19/comunicacion/1229701545.html


2009
08012009

ElMundo

15012009

ElMundo

16012009

GaliciaHoxe

18012009

GaliciaHoxe

20012009

GaliciaHoxe

Folgasna
profesión

“Concentracióndexornalistas
enMadridanteaperdade
emprego”

29012009

Xornalde
Galicia

Pechesde
medios

“Lacrisisobligaalcierredel
diariogratuitoMetro”

30012009

Xornalde
Galicia

Pechesde
medios

“Elperiódicogratuito‘Metro’
echaelcierretrasochoaños
enEspaña”

02022009

ElMundo

04022009

ElMundo

06022009

Xornalde
Galicia

14022009

233grados.c
om
ElMundo

14022009

Pechesde
“Planetadecidecerrar
medios
ADN.es”
Situaciónlaboral “Hasta3000periodistas
dosxornalistas despedidosenlosúltimostres
meses”
Situaciónlaboral “MagisIglesiasalertada
dosxornalistas perdadepostosnosmedios”

Situaciónlaboral “Uns3000xornalistas
dosxornalistas perderonoseuempregonos
últimosmeses”

Situaciónlaboral “Losperiodistasnosaldrán
dosxornalistas 'indemnes'delacrisis,dice
RSF”
Situaciónxeral “Losgratuitospidenapoyo
dosmedios
paraevitarelcierredemás
cabeceras”
Pechesde
“Metroestimaen5millones
medios
deeurosloscostesporel
cierreenEspaña”

Folgasna
“Otros5000periodistas
profesión
podríanperdersutrabajo”
Situaciónlaboral “Másde5.000periodistas

http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/01/08/comunicacion/1231419878.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/01/15/comunicacion/1232040363.html
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/magisiglesiasalertada
perdapostosmedios/idEdicion2009
0116/idNoticia384871/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/uns3000xornalistas
perderonseuempregoultimos
meses/idEdicion20090118/idNoticia
385940/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/concentracionxornalistas
madridperdaemprego/idEdicion2009
0120/idNoticia386501/
http://www.xornal.com/artigo/2009/01
/29/comunicacion/lacrisisobligaal
cierredeldiariogratuito
metro/2009012918434700000.html
http://www.xornal.com/artigo/2009/01
/30/comunicacion/elperiodico
gratuitometroechaelcierretrasocho
anosen
espana/2009013001115300250.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/02/02/comunicacion/1233603321.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/02/04/comunicacion/1233740019.html

http://www.xornal.com/artigo/2009/02
/06/comunicacion/metroestimaen5
millonesdeeurosloscostesporel
cierreen
espana/2009020600561800080.html
http://www.233grados.com/blog/2009/
02/marcha.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
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dosxornalistas

puedenirsealparoesteaño
porlacrisis”
Situaciónlaboral “Unos5000periodistas
dosxornalistas podríanperdersupuestode
trabajoenlospróximosmeses
porlacrisis”
Situaciónlaboral “Lacrisisponeenpeligroel
dosxornalistas puestode5.000periodistas”

14022009

LaRazón

15022009

ElPaís

16022009

Soitu.es

Folgasna
profesión

11032009

Soitu.es

Despedimentos
naprofesión

12032009

LaRazón

13032009

ElMundo

16032009

Soitu.es

18032009

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral
dosxornalistas

19032009

Soitu.es

30032009

ElMundo

Situacióne
problemasdo
xornalismo
Situaciónlaboral “5.000periodistasseverán
dosxornalistas 'afectados'porlacrisis”

15042009

ElCorreo
Gallego

01052009

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral “ElSindicatodePeriodistas
dosxornalistas denunciaelaumentode
despidosylabaja
temporalidaddelos
contratos”

29052009

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral “AXuntaestudiavincular
dosxornalistas axudasósmedioscon
empregoestable”

12062009

Abc

Situaciónlaboral “Unos50.000periodistas
dosxornalistas perdieronsuempleoenel
últimoaño,segúnAPLI”

“Periodistasencrisis”

“SXGdenunciadespidosenel
63%delosmediosgallegos
peseaquenocayóla
publicidad”
Situaciónlaboral “Untotalde1858periodistas
dosxornalistas hanperdidosupuestoenlos
últimosochomeses”
Situaciónlaboral “Ensóloochomeses1.858
dosxornalistas periodistashanperdidosu
puestodetrabajo”
Situaciónlaboral “Dosmilperiodistas
dosxornalistas despedidos”

Situacióne
problemasdo
xornalismo

/02/14/comunicacion/1234620452.html

http://larazon.es/noticia/unos5000
periodistaspodrianperdersupuesto
detrabajoenlosproximosmesespor
lacrisis
http://www.elpais.com/articulo/socied
ad/crisis/pone/peligro/puesto/5000/pe
riodistas/elpepisoc/20090215elpepisoc_
3/Tes
http://www.soitu.es/soitu/2009/02/16/
sociedadcableada/1234784342_227477.
html
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/11/
info/1236767193_215472.html


http://larazon.es/noticia/untotalde1
858periodistashanperdidosupuesto
enlosultimosochomeses

http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/03/13/comunicacion/1236939817.html


http://www.soitu.es/soitu/2009/03/16/
sociedadcableada/1237215387_225908.
html
“Unos100periodistaspodrían http://www.elcorreogallego.es/galicia/
perderelempleoenlaXunta” ecg/100periodistaspodrianperder
empleoxunta/idEdicion200903
18/idNoticia407374/
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/19/
“2008,elpeorañodelos
sociedadcableada/1237462214_089593.
medios”
html

“FAPEtambiénreclama
ayudasparalaprensa”

http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/03/30/comunicacion/1238420632.html
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/fapetambien
reclamaayudasprensa/idEdicion2009
0415/idNoticia416435/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/sindicato
periodistasdenunciaaumento
despidosbajatemporalidad
contratos/idEdicion200905
01/idNoticia422333/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/xuntaestudia
vincularaxudasmediosemprego
estable/idEdicion20090529/idNoticia
431750/
http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co1206
2009/abc/Medios_Redes/unos50000
periodistasperdieronsuempleoenel
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15062009

Abc

07072009

GaliciaHoxe

07072009

ElMundo

Despedimentos
naprofesión



Despedimentos
naprofesión

“Elgratuito'Qué!'pretende
prescindirdeotros18
trabajadores”
“Terceraconcentraciónde
protestaen'FarodeVigo'”

15072009

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Variasasociacionesde
periodistaspidenayudasal
Gobierno”

28102009

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
naprofesión

“ElTSXGdeclara
improcedenteeldespidode
LuisRialdelaCRTVG”

03112009

ElCorreo
Gallego

Despedimentos
naprofesión

“LaCRTVGreadmiteal
periodistaLuisRial”

03112009

ElMundo

Folgasna
profesión

04112009

ElMundo

Folgasna
profesión

05112009

Abc

Folgasna
profesión

06112009

LaVozde
Galicia

Despedimentos
naprofesión

“Galiciaregistra240despidos
deperiodistasdurante
octubre”

06112009

233grados

06112009

Abc

Despedimentos
naprofesión
Situaciónlaboral
dosxornalistas

“Seisdespidosen
'20minutos.es'”
“Másde5.000periodistas,en
laslistasdelINEM”

08112009

GaliciaHoxe

260809

Situaciónlaboral “Lacrisisllegaalas
dosxornalistas asociacionesdeperiodistas,
quesubenlascuotas“

Situaciónlaboral “Xornalistasadvirtendeque
dosxornalistas osdespedimentosenterrano
oficio”

“Protestadelosperiodistas
contralosrecortesylamano
deobra'gratuita'”
“Periodistasdetodoelmundo
saldránalacallecontrala
precariedad”
“Periodistasdetodoelmundo
semanifestaránestejueves
contralaprecariedad”

Situaciónlaboral “Aumentana5.155os

ultimoa%C3%B1osegun
apli_921694097332.html
http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co15062009/abc/Medios_Redes/la
crisisllegaalasasociacionesde
periodistasquesubenlas
cuotas_921748430403.html
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/xornalistasadvirten
despedimentosenterran
oficio/idEdicion20090707/idNoticia
445927/
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/07/07/comunicacion/1246993908.html

http://www.mcshuibhne.com/es/2009/
08/26/terceraconcentracionde
protestaenfarodevigo/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/variasasociaciones
periodistaspidenayudas
gobierno/idEdicion200907
15/idNoticia448522/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/tsxgdeclara
improcedentedespidoluisrial
crtvg/idEdicion20091028/idNoticia
481579/
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/crtvgreadmite
periodistaluisrial/idEdicion200911
03/idNoticia483472/
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/11/03/comunicacion/1257262537.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/11/04/comunicacion/1257335138.html

http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co0511
2009/abc/Medios_Redes/periodistas
detodoelmundosemanifestaran
estejuevescontrala
precariedad_1131215628318.html
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/
2009/11/06/0003125752996208078915
1.htm?utm_source=buscavoz&utm_med
ium=buscavoz
http://www.233grados.com/blog/2009/
11/seisdespidosen20minutoses.html
http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co06112009/abc/Medios_Redes/mas
de5000periodistasenlaslistasdel
inem_1131252456337.html
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
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dosxornalistas

10112009

ElMundo

10112009

233grados.c
om

14112009

LaVozde
Galicia

16112009

Xornalde
Galicia

xornalistasqueseatopanno
paro”

caweb/gh/aumentan5155xornalistas
atopannoparo/idEdicion200911
08/idNoticia485325/

Situaciónlaboral “Aumentanamásde5.000los http://www.elmundo.es/elmundo/2009
dosxornalistas periodistasqueseencuentran /11/06/comunicacion/1257509910.html

enelparo”
http://www.233grados.com/blog/2009/
Despedimentos “'LaRegión'deOrenseabre
11/erelaregion.html
naprofesión
unEREparadespedira35
trabajadores”
http://www.lavozdegalicia.es/santiago/
“Lamitaddelosperiodistas
Situacióne
2009/11/14/0003_8106299.htm?utm_s
desarrollansulabor
problemasdo
informativaencondicionesde ource=buscavoz&utm_medium=buscavo
xornalismo
z
precariedad”
http://www.xornal.com/artigo/2009/05
Situacióne
“ElSindicatodeXornalistas
/07/sociedad/comunicacion/sindicato
problemasdo
denuncialasayudasala
xornalistasdenunciaayudasprensa
xornalismo
prensaenGalicia”

19112009

233grados.c
om

Situaciónlaboral “LaVozdeGaliciarecorta
dosxornalistas salariosenlugardeempleos”

24112009

Xornalde
Galicia

Situaciónlaboral “Hay5.155periodistasen
dosxornalistas paro,casidosmilmásqueel
añopasado”

11122009

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Elparo,preocupación
fundamentaldelsector”

11122009

LaVozde
Galicia

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Elmayorataquealalibertad
deexpresiónesla
precariedad”

11122009

GaliciaHoxe

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Preocupaciónnoxornalismo
polaperdadeindependencia”

17122009

ElMundo

28122009

233grados

31122009

LaVozde
Galicia

Situaciónlaboral “Galiciaeslasextacomunidad
dosxornalistas conmásperiodistasenparo,
untotalde210”

31122009

ElCorreo
Gallego

Situaciónlaboral “Galiciaeslasextacomunidad
dosxornalistas conmásperiodistasenel
paro”

02012010

GaliciaHoxe

Situaciónlaboral “En2010sedestruiráel10%
dosxornalistas delempleoenlosmediosde
comunicación”
Situaciónlaboral “Otroañoparaolvidar”
dosxornalistas

galicia/2009050702193569649.html

http://www.233grados.com/blog/2009/
11/vozdegalicia.html

http://www.xornal.com/artigo/2009/11
/06/sociedad/comunicacion/155
periodistasparocasimilmasano
pasado/2009110612510542612.html
http://www.elcorreogallego.es/tema
deldia/ecg/empresasnacencrisis
duran/idEdicion20091214/idNoticia
496791/
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/
2009/12/11/0003_8163170.htm?utm_s
ource=buscavoz&utm_medium=buscavo
z
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/preocupacionno
xornalismopolaperda
independencia/idEdicion200912
11/idNoticia496081/
http://www.elmundo.es/elmundo/2009
/12/17/comunicacion/1261071523.html

http://www.233grados.com/blog/2009/
12/m%C3%A1scierresydespidosen
2008.html
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/
2009/12/31/0003_8201022.htm?utm_s
ource=buscavoz&utm_medium=buscavo
z
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/galiciaessexta
comunidadperiodistasparo/idEdicion
20091231/idNoticia501716/

2010
Situaciónlaboral “Rematouo2009con210

http://www.galiciahoxe.com/hemerote
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dosxornalistas

caweb/gh/rematou2009210
periodistassentraballo/idEdicion2010
0102/idNoticia502076/
“Elaño2009sedespideconel http://www.xornal.com/artigo/2009/12
/30/sociedad/comunicacion/ano
10%delosperiodistas
despideperiodistasgallegos
gallegosenparo”
paro/2009123018335400159.html
“Másde3.200periodistashan http://www.elmundo.es/elmundo/2010
perdidosutrabajoenunaño” /01/16/comunicacion/1263656362.html
“2009,elañomás'letal'para http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co1202
laprensa"
2010/abc/Medios_Redes/2009el
a%C3%B1omasletalparala
prensa_1133741680216.html

xornalistassentraballo”

08012010

Xornalde
Galicia

Situaciónlaboral
dosxornalistas

16012010

ElMundo

12022010

Abc

05042010

Abc

Situaciónlaboral
dosxornalistas
Problemase
desafíosaosque
teñenquefacer
fronteos
xornalistas
Situaciónlaboral “¿Cuáleselsalariomediode
dosxornalistas unperiodistaespañol?”

06042010

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“APM:losperiodistasganan
35.000eurosdemedia”

06042010

GaliciaHoxe

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Cantoscartoscobranos
xornalistas?”

03052010

Abc

24072010

ElMundo

Situaciónxeral
dosmedios

30052010

LaVoz

27072010

ElPaís

Situaciónxeral
dosmedios
Pechesde
medios

30082010

Xornalde
Galicia

Pechesde
medios

03092010

GaliciaHoxe

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“Asaxudasósmediosgalegos
baixanun40%”

08092010

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

“LaFAPE,inquietaporlos
contratosdebecarios”

20092010

GaliciaHoxe

Folgasna
profesión

Situaciónlaboral “Casi3.500periodistas
dosxornalistas perdieronsutrabajodesde
noviembrede2008”

“'ABC'seconvierteenun
periódicosemigratuitocon
tendenciaagratuito”
“Nace'VTelevisión'”
“‘Vieiros’,primermedio
digitalengallego,cierratras
15años”
“EsquerdaUnidaapoiaao
persoaldeAPeneira”

“Chamamentoáfolgados
xornalistaso28destemes”

http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co05042010/abc/Medios_Redes/cual
eselsalariomediodeunperiodista
espa%C3%B1ol_124662086202.html
http://www.elcorreogallego.es/gentey
comunicacion/ecg/apmperiodistas
ganan35000eurosmedia/idEdicion
20100406/idNoticia533073/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/cantoscartoscobran
xornalistas/idEdicion201004
06/idNoticia533200/
http://www.abc.es/hemeroteca/histori
co03052010/abc/Medios_Redes/casi
3500periodistasperdieronsutrabajo
desdenoviembrede
2008_140119273365.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010
/07/23/comunicacion/1279919144.html
http://www.lavozdegalicia.es/genteytel
evision/2010/05/30/0003_8516768.htm
http://www.elpais.com/articulo/Galicia
/Vieiros/primer/medio/digital/gallego/c
ierra/anos/elpepiautgal/20100727elpgal
_7/Tes
http://www.xornal.com/artigo/2010/08
/24/comunicacion/esquerdaunida
apoiapersoal
peneira/2010082423003403599.html
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/asaxudasmediosgalegos
baixanun40/idEdicion201009
03/idNoticia585862/
http://www.elcorreogallego.es/tendenc
ias/ecg/fapeinquietacontratos
becarios/idEdicion201009
08/idNoticia587590/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/chamamentofolgados
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30092010

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

01102010

GaliciaHoxe

Pechesde
medios

07102010

GaliciaHoxe

Pechesde
medios

14102010

Xornalde
Galicia

Situaciónlaboral
dosxornalistas

21102010

Xornalde
Galicia

Situacióne
problemasdo
xornalismo

10112010

ElMundo

Situaciónlaboral
dosxornalistas

29112010

GaliciaHoxe

Pechesde
medios

30112010

ElMundo

Situaciónxeral
dosmedios

11122010

ElCorreo
Gallego

Situacióne
problemasdo
xornalismo

23122010

GaliciaHoxe

Despedimentos
naprofesión

25122010

Xornalde
Galicia

27122010

ElCorreo
Gallego

xornalistas28destemes/idEdicion
20100920/idNoticia591812/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/
“Lospiquetesimpidenque3
ecg/piquetesimpiden3diariossalgan
diariossalganalascallesel
calles29/idEdicion201009
29S”
30/idNoticia595159/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
“OpechedeANosaTerraxa
caweb/gh/pechenosaterraxaestaba
estabaprevistoenxullo”
previstoxullo/idEdicion201010
01/idNoticia595489/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
“TraballadoresdeANosa
caweb/gh/traballadoresnosaterra
TerrapéchanseenXornalde
pechansexornalgalicia/idEdicion2010
Galicia”
1007/idNoticia597338/
http://www.xornal.com/artigo/2010/10
“Elaño2010terminarácon
cercade10.000periodistasen /05/comunicacion/anoterminaracerca
000periodistas
elparo”
paro/2010100500234702628.html
http://www.xornal.com/artigo/2010/10
“Losempleadosde‘LaVoz’
/07/comunicacion/empleadosvoz
denuncianelintentodel
denuncianintentoperiodicorecortar
diariode‘recortarsalariosy
salarios
derechos’”
derechos/2010100700212703922.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010
“Un33%deloseditoresde
prensagratuitahanreducido /11/10/comunicacion/1289393874.html

susplantillas”
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/nosaterrabusca
colaboradoresgratuitos/idEdicion2010
1129/idNoticia615673/
http://www.elmundo.es/elmundo/2010
"LaCRTVGreestructurasus
delegacionesycierralassedes /11/30/galicia/1291148714.html

“ANosaTerrabusca
colaboradoresgratuítos”

deFerrolyBurela"
“Dosterciosdelosperiodistas
hanvistoreducidosusueldo
durantelacrisis”

“Sangríanosmedios”

Situaciónlaboral “Cercadel25%delos
dosxornalistas periodistasperdieronsu
empleodebidoalacrisis
económica”
Pechesde
“Buenasnochesybuena
medios
suerte”

http://www.elcorreogallego.es/tendenc
ias/ecg/dosterciosperiodistashan
vistoreducidosusueldo
crisis/idEdicion20101211/idNoticia
619737/
http://www.galiciahoxe.com/hemerote
caweb/gh/sangriamedios/idEdicion
20101223/idNoticia623571/
http://www.xornal.com/artigo/2010/12
/15/comunicacion/cercaperiodistas
perdieronempleodebidocrisis
economica/2010121500295802677.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/
ecg/buenasnochesbuena
suerte/idEdicion20101227/idNoticia
624290/

2011
25052011

Prnoticias

Situaciónlaboral “Prejubilacionesysalidas
dosxornalistas incentivadasenLaVozde
Galicia”

http://www.prnoticias.com/index.php/
home/59prensapr/10067125lavoz
degaliciaaplicaraprejubilacionesy
salidasincentivadasalos75despidos
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6.1.AcriseatravésdawebdoColexio


Oscadrosreflictenasnovasrelacionadascoaactividadexornalísticanosanos2009e2010que
foronpublicadasnawebdoCPXG.Aescolladenovaseoscriteriosdeselecciónecualificación
forondesenvolvidospoloCPXGeaportadoscomocontribuciónpropiaaesteInforme7.


NOVASRELACIONADASCOACRISENAWEBDOCPXG
2009
DATA

NOTICIA

12012009

A asemblea de traballadores de La Voz de Galicia aproba redución


30012009


salarialcocompromisodaempresademanterospostosdetraballo
Publican os seus últimos números as edicións españolas de Metro
Internacional

14012009

SXGdenunciadespedimentosnoQué!enoDiariodePontevedra

06042009

SXGdenunciaunhavagadedespedimentosqueafectoupolomenosa



Europa Press, Radio Líder, Qué! Vigo, Qué! A Coruña, Diario de
Pontevedra,SerCoruñaeADN

10062009

Diario 20 Minutos anuncia o peche de oito das súas quince



delegacións, entre elas as da Coruña e Vigo, para transformalas en
correspondencias

01072009


Qué! pecha a súa delegación de Vigo, a única que lle quedaba en
Galicia

07072009

Faro de Vigo despide oito traballadoras das seccións de Peche,



Devolución e Central, unha delas delegada sindical, cinco das cales
tiveraquereadmitirpreviamentepordecisiónxudicial

13072009


SindicatodeXornalistasdeGaliciaeCUTdenunciandespedimentode
deztraballadoresdeVieirosAcordar

17092009

Persoal do Diario de Pontevedra concéntrase en protesta polo



despedimentodesetecompañeiroseacordanonrealizarhorasextras

09102009

MultiprensayMáspechaadelegacióndo20MinutosnaCoruña,onde


20102009

27112009


sóquedaráuncorrespondente
LaRegiónpresentaunExpedientedeRegulacióndeEmpregopara35
traballadores
CPXG mostra o seu apoio aos traballadores de La Región afectados
poloERE

7

OscriteriosnonteñenquesernecesariamentecompartidospoloequipodeinvestigacióndaUSC,especialmente
os que refirena novas sobre opinións persoaise as que teñenorixe nun comunicado de prensa ese publicanna
websencontrasteouampliacióndefontes.
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09122009

ERE de La Región apróbase con acordo entre empresa, comité e



sindicatos.Finalmente,afectaráa30traballadores(26conextincións
e4consuspensiónstemporais)

14122009

SXGcriticaodespedimentodemáisdedoceinformadoreseoperarios



de talleres do Grupo El Correo Gallego, a maioría de xeito
improcedente

2010
DATA

NOTICIA

06072010

CIGdenunciaqueosempregadosdoxornalANosaTerralevanvarios


25072010

mesessencobrar
Ás23:59,fechadefinitivamenteoxornaldixitalVieiros


10082010

APeneiracomunicaaosseustrestraballadoresarescisióndocontrato



tras seis meses sen cobrar os salarios nin as indemnizacións fixadas
porlei

01092010


A Nosa Terra desaparece e vólvese virtual despois de declarar
suspensióndepagamentos

03092010

ColexiodeXornalistaslamentaopechedohistóricoANosaTerra

28112010

SXGdenunciaqueANosaTerrabuscanasredessociaiscolaboradores
gratis cando mantén importante débedas cos traballadores
despedidos



NOVASRELACIONADASCOASCONDICIÓNSLABORAIS
2009
DATA

NOTICIA

01042009

EFE elimina o fixo mensual dos seus correspondentes, pasando a ser



autónomos

26052009

Xornalistasgalegosprotestannasrodasdeprensavestindocamisetas



contra a precariedade e os despedimentos, por iniciativa do SXG. A
protestacontoucoapoiodoCPXG

18062009

Cámara da TVG Santiago García González é cesado na cobertura do



presidentedaXunta,decisiónqueconlevabaareduciónde700euros
decomplementossalariais

17072009

04102009

14102009

Colexio de Xornalistas presenta o Estudo sobre a situación dos e das
xornalistasenGalicia
Celébranse as primeiras eleccións sindicais no Xornal de Galicia, co
resultadode3representantesdoSindicatodeXornalistase2daCIG.
Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP) rexeita a proposta de
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reorganizacióndasdelegaciónsdeEFE,queobrigaríaatraballadoresa
trasladarsederesidencia

15102009

OxulgadodoSocialnúmero1deSantiagoobrigaáCRTVGarestituír



ascondiciónslaboraisdocámaraSantiagoGarcíaGonzález,porestar
baseadaamodificaciónen“motivosideolóxicos”.A30deNovembro,
asentenzaseguíasencumprirse

20102009

Tres dos catro membros do Programa de Comunicación e



Sensibilización Social do Plan Galego de I+D+i 20062010 son
despedidos de modo improcedente, alegando baixo rendemento
laboraleindisciplina

27102009


TSXGdeclaraimprocedenteodespedimentodeLuisRial daCRTVGe
condenaacompañíaareadmitilooupagarlle113.000euros

05112009

A Federación Internacional de Xornalistas (FIPIFJ) convoca



mobilizaciónsentodoomundocolema“Amiñaprecariedadeéatúa
desinformación”

12122009

A IX Asemblea de Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia fai un



chamamento a Xunta, empresas e sindicatos a implicárense na
defensadosempregosencondiciónslaboraisdignas

2010
DATA

NOTICIA

22012010

SXGdenunciaqueaAxenciaGalegadeNoticiaspretendedespedirtres



dostraballadoresmaisveteranosdexeitoimprocedente


15022010

CIGdenunciasupostasameazasdasubdirectoradeContidosdaRadio



Galega, Rosa Sierra, a locutores e redactores. Vitalina Teresa Cuña



Palencia, redactora, solicita amparo ao Comité de Empresa
asegurandoquenuncarecibiupresións

18022010

Radio Galega abre un proceso de información interna sobre as
presuntas ameazas vertidas pola subdirectora de Contidos da Radio



Galega Rosa Sierra, aínda que advirte que a denuncia da CIG "non
recollefielmente”osucedido
12042010

Xulgado do Social de Santiago condena á CRTVG a indemnizar por



dano moral e restituír no seu anterior posto o cámara Josep Alonso
Fortuny, ao consideralo represaliado por ser testemuña de Santiago
Garcíanoseuxuízocontraoente

01052010

Sindicato de Xornalistas de Galicia instala unha mesa reivindicativa



informativa sobre as condicións laborais do xornalismo na Praza do



TouraldeSantiago
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28092010

SXGconvocafolgaenxornaiseaxenciasnodíaanterioráFolgaXeral



entodooEstado.Osindicatocifraoparono60%enXornaldeGalicia,
entornoao50%noDiariodeFerrol,60%enFarodeVigo,arredordo
50%nadelegacióngalegadeEuropaPress,moireducidoenLaRegión
deOurense,earredordun30%enLaVozdeGalicia

06102010

Segundo Xornal, o Comité de empresa da sede central de La Voz de



Galicia denuncia o intento de aplicar "unha serie de recortes de
dereitosenamasasalarial".



NOVAS RELACIONADAS COAS AXUDAS AOS MEDIOS, LEXISLACIÓN E
POSTOSPÚBLICOS
2009
DATA

NOTICIA

30012009

Anxo Quintana, candidato do BNG á presidencia da Xunta de Galicia



reúnese co decano do CPXG, Xosé Manuel Pereiro para tratar a



situacióndoxornalismogalego

18032009

OSindicatodeXornalistasdeGaliciaesixeaonovogobernodaXunta



unha categoría profesional para o cento de postos de traballo de
xornalistas nos departamentos do Goberno Galego, evitando así a
precariedade

11042009

O CPXG presenta recurso contencioso administrativo polas



irregularidadesnoprocesodecontratacióndunhaprazade‘oficialde
comunicación’naDeputacióndeOurense

14052009

AlfonsoCabaleiroénomeadosecretarioxeraldeRelaciónscosMedios


02062009

DOGpublicaaresoluciónpolaqueseaumentanen900.000eurosas



axudaseconómicasapublicaciónsperiódicasescritasintegramenteen



galego e en 2,5 millóns as destinadas a empresas xornalísticas e de
radiodifusión

12112009

Comité de Empresa de La Región reúnese co alcalde de Ourense,



FranciscoRodríguez,parareclamarocontrolsobreoscartosquedáá



empresamediantenumerososconveniosdecolaboración

20112009


OTribunalSuperiordeXustizadeGaliciaanulatodasasconcesiónsde
TDTLocaldeFerrol

20112009

DecanodoCPXG,XoséManuelPereiro,reúnesecosecretarioxeraldo



PSdG, Manuel Vázquez, para tratar a situación dos medios de



comunicaciónedosxornalistasenGalicia

30112009

OTribunalSuperiordeXustizadeGaliciaanulatodasasconcesiónsde
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03122009

TDTLocaldePontevedra
ALeiXeraldaComunicaciónAudiovisualéaprobadanoCongreso


2010
DATA

RESUMODAINFORMACIÓN

27022010

SindicatoCSIFdenunciaqueLaVozdeGaliciarecibiudaXuntanos3,4



millónsdeeurosennovemeses


28032010

O SXG critica a FEGAMP e os concellos de Tui e Culleredo pola



contratación de técnicos de comunicación sen cualificación nin



experiencia

13042010

O CPXG presenta un Informe sobre a convocatoria de prazas de



comunicación en administracións e empresas públicas no que se
denunciaquenonserequiriuatitulaciónadecuadaparaconvocatorias
da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, das deputacións
deLugoeOurenseedosconcellosdeTuieCulleredo

02092010


Axudasáspublicaciónsperiódicasengalego,publicadasnoDOG,serán
duntotalde400.00euros,un40%menosqueen2009

06092010

Xornalistaseescritoresgalegosasinano“Manifestoaproldosmedios



engalego”,reivindicandoaactuacióndasautoridadesedacidadanía
paraevitarquedesaparezan

20092010


ASecretaríaXeraldeMediospublicaaresoluciónparaaconcesiónde
axudaseconómicasamediospor1.620.035€

14112010

O Sindicato de Xornalistas denuncia que o Concello das Pontes



contrata seis técnicos de comunicación sen pedir unha cualificación
profesionalmínima



NOVASRELACIONADASCOENTEPÚBLICOCRTVG
2009
DATA

NOTICIA

02022009

ComezaaemitirasegundacanledaTVG

05022009

CRTVGpropónáXuntaElectoralCentralundebateatres.Finalmente,



nonserealizarápordiscrepanciasentreospartidos

28052009

AlfonsoSánchezIzquierdoénomeadodirectordaCRTVG

01062009

RosaVilasNúñezénomeadadirectoradaTVGeRosaMartínezRivada



daRadioGalega

02062009

AnovadireccióndaTVG cancelaaemisiónprevistadunhareportaxe



sobreasvacastolasnoprogramaAcaixanegra.Areportaxeemitirase
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09062009

12062009

23082009

finalmenteanteascríticasácancelación
OplenodoParlamentodeGaliciasubstitúeoitodosdocemembrosdo
ConsellodeAdministracióndaCRTVG
O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia expresa a súa
preocupaciónpolanonemisiónde‘ACaixaNegra’
Consello de Contas certifica que o bipartito herdou CRTVG en creba
técnica.PPalegaqueogobernodoPSdGBNGcontribuíuásituación

23102009

04112009

04122009


OproxectodepresupostosdaXuntaparaoano2010recortaun6,9%
osorzamentosdaCRTVG
Alfonso Sánchez Izquierdo anuncia que se adía o proceso de
oposiciónsnaCRTVG
ElPaísafirmaqueTraballosancionaaCRTVGporunhacesiónilegalde
traballadoresedouscasosdefraudedeleinacontratación

2010
DATA



RESUMODAINFORMACIÓN

Conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, anuncia adiamento da

10022010

reformadaCRTVGata"despois"daLeidePublicidadeInstitucional


11022010

Nunha xuntanza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, co



decano do CPXG e con membros do CPXG, Xosé Manuel Pereiro



solicítalle ao presidente que cumpra a promesa de celeridade na
reformadaCRTVG

24022010

Os tres grupos parlamentarios acordan por unanimidade crear un



relatorio antes de verán para reformar a lei da CRTVG. O CPXG
felicítaospoloacordo

26022010


Colectivo de empregados da CRTVG asegura que o proceso de
oposiciónsnoenteagochaenrealidade“unEREencuberto”


03032010

A asemblea convocada polo Comité interempresas da CRTVG para



informardoprocesodeoposiciónsrematacostraballadorespedindoa
dimisióndosseusrepresentantessindicais

08032010

ComitéinterempresasdaCRTVGnegaqueoprocesodeconsolidación
deempregonacorporaciónescondaun'EREencuberto',como
defenden370traballadoresdoentepúblico.

13042010

Televisión de Galicia abre un expediente informativo tras unha
agresiónentreunprodutoreunredactor.

05052010

Representantes dos sindicatos CIG, UXT, USO e CC OO presentan na
saladosocialdoTribunalSuperiordeXustizadeGaliciaunescritono
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quedemandanaexecucióndaOfertaPúblicadeEmpregoenCRTVG.
31052010

ParlamentoconstitúeformalmenteorelatorioparareformaraLeida
ComisióndeRadioTelevisióndeGalicia.

23062010

Comité Interempresas da CRTVG denuncia que o ente pagou primas
deata6.000eurosaosseusdirectivos.

01072010

RamónVillares,presidentedoConsellodaCulturaGalega,comparece
norelatorioparaareformadaCRTVG.

01072010

O xornalista da TVG Luís Menéndez denuncia a Galega ao considerar
queGalegosnoMundoéunhaidearexistradaporel

09072010

Xosé Manuel Olveira, Pico, presidente da Academia Galega do
Audiovisual,comparecenorelatorioparaareformadaCRTVG

13072010

AlbertoVázquezChiva,delegadodasecciónsindicaldaCUTnaCRTVG,
comparecenorelatorioparaareformadoente

15072010

XoséManuelPereiro,decanodoColexioProfesionaldeXornalistasde
Galicia,comparecenorelatorioparaareformadaCRTVG

20072010

Alberto Núñez Feijóo recoñece no Parlamento que a metade do
orzamentodavisitadoPapavaidestinadaácoberturadosactospola
TVG

29072010

PSdeG e BNG bloquean a convocatoria das oposicións á CRTVG pola
súa oposición a que os membros do tribunal sexan nomeados
directamentepoladireccióndoente

06102010

A Audiencia Provincial da Coruña desestima a denuncia de plaxio
contra a produtora do programa O país dos pequenos, emitido pola
TVG

04112010

Preséntanse o orzamento da CRTVG para o ano 2011, un 11,6 %
inferioraodoanoanterior

21112010

O Sindicato de Xornalistas de Galicia denuncia o que consideran
privatizaciónencubertadaCRTVG

01122010

O CPXG expresa a súa preocupación polas consecuencias laborais da
decisión da CRTVG de non renovar os contratos ás produtoras que
viñan encargándose da cobertura informativa da televisión
autonómica

14122010

Ponse en marcha o proceso de convocatoria de oposicións para a
provisiónde195postosnaCRTVG

15122010

A CRTVG é condenada cunha multa por temeridade por "mala fe" á
horadelitigar,cun"graveprexuízo"paraademandante

16122010

Xosé Luis Barreiro Rivas, ex vicepresidente da Xunta, comparece no
relatorioparaareformadaCRTVG

19122010

O SXG denuncia que as 195 prazas da Oferta de Emprego Público da
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CRTVGsoninsuficientes



NOVAS RELACIONADAS COS ATAQUES AOS INFORMADORES E Á
LIBERDADEDEEXPRESIÓN
2009
DATA

NOTICIA

04012009

José Cendón e Colin Freeman son liberados en Somalia. O Colexio de
Xornalistasfelicítasepolanoticia

18022009

Consello de Informativos de Televisión Española presenta manifesto
contraosbloqueselectoraisparaoscomiciosgalegosevascos

23022009

CPXG denuncia infraccións á deontoloxía da información na campaña
electoralgalegacontrabaságravacióndeimaxeseemisióndevídeos
facilitadospolospartidossenadvertenciadasúaorixe

08042009

ColexiodeXornalistasreclamaxustizanosextoaniversariodamortede
JoséCouso

16052009

SindicatodeXornalistasalertaquemoitosinformadoresseguensenser
libresparatraballarengalego

04062009

O cámara de Telecinco Ricardo Castroé agredido mentres gravaba os
enfrontamentosentretraballadoresdometalepolicíaenVigo.

05062009

CPXGcondenaagresiónaocámaraRicardoCastro

10062009

Xunta de Goberno do CPXG pide cautela ás organizacións sindicais
perante as críticas aos medios verquidas pola CIG nun comunicado
sobreafolgadometaldeVigo

26062009

Tribunal Supremo dá a razón a Faro de Vigo no recurso contra a
concesióndelicenciasderadiopolaXuntaen1989

15072009

AudienciaNacionalanulaporterceiravezoprocesamentodosmilitares
quedispararonaCouso.OCPXGprotestaanteestadecisión

08092009

Policías nacionais impiden a entrada de dous xornalistas aos xulgados
da Coruña. CPXG insta ao xuíz decano a facilitar o traballo dos
informadores

17.09.2009

CelébrasexuízodefaltascontraunhafotógrafadocolectivoGzvideos,
quedenuncia“persecuciónpolicial”

23092009

CincoxornalistasgalegosdeAgaresosonretidosenNicaraguapormor
dopechedafronteiraconHonduras.

18102009

XornalistadaTVGéincrepadoporalgunhaspersoasnamanifestación
deQueremosGalegoenSantiagodeCompostela

20102009

O CPXG rexeita publicamente as presións ao traballador da TVG na
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manifestacióndeQueremosGalego
01112009

ÉlanzadouncocktelmolotovcontraacasadocolumnistadeLaVozde
GaliciaRobertoBlancoValdés

11112009

Persoas descoñecidas incendian uns pneumáticos fronte á casa do
columnistadeLaVozdeGaliciaRobertoBlancoValdés

23122009

CadenaSerfaipúblicaasentenzadoXulgadodoPenalnº16deMadrid
que condena a Daniel Anido e Rodolfo Irago a penas de prisión e
inhabilitaciónparaoxornalismopor“revelacióndesegredos”

23122009

ColexiodeXornalistasexpresaasúafondapreocupaciónpolasentenza
contraperiodistasdaSEResolidarízasecosafectados

2010
DATA

NOTICIA

28012010

EstalaunartefactocaseironogaraxedacasadocolumnistadeLaVoz
de Galicia Roberto Blanco Valdés. O CPXG condena o “intento
inadmisibledetronzaraliberdadedeopinióndunhapersoa”

26032010

Élle impedida a entrada a un reporteiro de Xornal de Galicia nunha
xuntadeaccionistasdoBancoPastor.Uncasosimilarxaacontecerano
2008

29032010

CPXG lamenta o veto do Banco Pastor a un traballador de Xornal de
Galicia

03052010

No Dia Internacional da liberdade de prensa, o SXG denuncia que é
unhautopíaparaamaioríadosxornalistasdeGalicia

07052010

JoséAnidoeRodolfoIragorecibenoPremioJoséCousodeLiberdade
dePrensa

17052010

SXGdenunciaquemoitosinformadoresnonsonlibresdetraballaren
galego

21052009

Pedraz procesa de novo aos tres militares de EEUU pola morte de
Couso

11062010

Xornalista da Cadena Ser Daniel Anido e Rodolfo Irago son absoltos
pola Audiencia Provincial de Madrid do delito de revelación de
segredos

18062010

Colexio de Xornalistas expresa a súa satisfacción pola sentenza que
absolveaAnidoeIrago

01072010

Colexio de Xornalistas rexeita a imposición dos bloques electorais nas
televisións privadas, anunciada pola Comisión Constitucional para a
reformadaLeiOrgánicadoRéximeElectoralXeral

24072010

SegundoElPaís,unpolicíanacionalameazaaunhaxornalistadodiario
deorixeandaluzaporutilizarogalego

13092010

FOPpresentaenSantiagooproxectodeLeiOrgánicadeGarantíasdo
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DereitoáInformacióndaCidadanía

15102010

OCPXG mostra o seu malestar pola resposta irrespectuosa do
secretario xeral do PSdeG, Manuel Vázquez, a unha pregunta sobre o
decretodocarbónformuladaporunxornalistadaTVG

18102010

Asembleas xerais extraordinarias das caixas galegas celébranse sen
permitiroaccesoaosxornalistas,contraapeticióndodecanodoCPXG

03112010

AXuntadeGobernodoCPXGlembradereitosedeberescontemplados
na Constitución Española ou no Código Deontolóxico do Xornalismo
Galegoconmotivodalgunhasqueixassobreointentodesilenciarvoces
críticascoavisitapapalaSantiago

26112010

A Xunta de Goberno do CPXG remite unha carta ao delegado do
GobernoenGalicia,AntónLouro,expresandoasúapreocupaciónpolo
tratorecibidoporalgúns comunicadorespor parte dapolicía nosdías
próximosávisitapapal

15122010

OColexiodeXornalistasdenunciatratorecibidoporunfotógrafodoEl
Correo Gallego detido e expulsado de Marrocos cando viaxaba como
turista
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7. OS CONVENIOS. AS REGRAS DO XOGO

7.Osconvenios.Asregrasdoxogo

Os convenios colectivos son o marco regulador que define as marxes para as relacións
contractuais entre as empresas e as/os traballadores. Son as regras do xogo, polo que é
recomendable coñecelos para interpretar correctamente a situación laboral dos e das
xornalistas galegas. O que sigue é a escolma dos convenios das principais empresas de
comunicacióndeGaliciaefectuadadesdeoCPXGparaserincorporadaaesteinforme.


7.1.Xornadalaboral

20Minutos
1.620horas anuais,quesepoderándistribuírdemaneirairregularentreosdistintos días da
semana,mensualouanualmente,seasíodecideadirección.Axornadadiarianonpoderáser
inferiora5horasninsuperiora9.

ABC





2009: 35 horas semanais, nunha xornada semanal de 5 días de traballo, con 10 minutos de
descansodiarios.

2010:35horase26minutossemanais,nunhaxornadasemanalde5díasdetraballo,con10
minutosdedescansodiarios.

AGN





36horassemanaisdelunsadomingo.12horasdedescansoininterrompido.

As





36horassemanaiscomomáximo.

EditorialLaCapital



36horassemanaisdelunsadomingo.







EditorialCompostela 





CompostelaVisión
40horassemanais.


1.632horasdetraballoefectivo.
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Cope 



35 horas semanais, cunha xornada diaria inferior a 9 horas. 12 horas de descanso
ininterrompido.

CRTVG 
35horassemanaisen5díasconsecutivos.

EFE



40 horas semanais, distribuídas en 5 días a semana a razón de 8 horas diarias. Mantense a
xornadade33horassemanaiscomoxornadaordinariaaextinguir.

FarodeVigo



A sinalada no artigo 71 da Ordenanza laboral de traballo en prensa (6 horas), co criterio
semanaldoEstatutodosTraballadores.

Ferrolvisión



40horassemanaisdetraballoefectivo.

LocaliaCoruña 





40horassemanaisdetraballoefectivo,distribuídasdelunsavenres.

LocaliaVigo



40horassemanaismáximasdetraballoefectivo.

LaOpinióndeACoruña



36horassemanais,distribuídasdeformairregulardelunsadomingo.Axornadamínimadiaria
nonpoderáserinferiora5horas.

ElPaís 



35 horas semanais, que poderán distribuírse de maneira irregular entre os distintos días da
semana, con acordo entre o dirección e o comité de empresa, non pudendo exceder de 9
horasdiariasenxornadadiúrnao8ennocturna,cundescansomínimode12horas.

PrensaDiaria 
1.620horasdistribuídasdemaneirairregulardelunsadomingo.Axornadamínimanonpode
serinferiora5horas.
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Prensanondiaria
36horassemanaiseninvernoe35horasenxornadacontinuadadesdeo1dexuñoao30de
setembro.Axornadamáximaordinariaseráde9horas,tendoqueexistiraomenos12horas
dedescansoentreofinaldunhaxornadaeocomezodaseguinte.

ElProgreso



36horassemanaisdelunsasábado.Aempresafixaoshorarios.

RadioVigo



36horassemanaisdistribuídaspoladirecciónsegundoasnecesidadesdoservizo.

RTVE
35horassemanais.

TeleLugo



1.824 horas distribuídas de forma irregular de luns a domingo. O calendario de traballo
elaborarasemensualmenteenotificaraseaos/ástraballadores/ascunhasemanadeantelación.
A empresa poderá establecer, de acordo coa representación dos traballadores, o límite de 9
horasdiarias.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





1.620horasanuaisparaostraballadoresdeMarcaeMarca.com,prestadasdelunsadomingo.

UniónRadio



2009:35horassemanaise1.561horasencómputoanual.Ningúntraballadorrealizarámáisde
8horasdetraballoaodíaeentreafindunhaxornadaeocomezodaseguintemediaráncomo
mínimo12horas.

20102011:35horassemanaise1.554decómputoanual.Ningúntraballadorrealizarámáisde
8horasdetraballoaodíaeentreafindunhaxornadaeocomezodaseguintemediaráncomo
mínimo12horas.

LaVozdeGalicia
36 horas semanais, distribuídas de maneira irregular entre os diferentes días da semana. A
xornada ordinaria non poderá superar as 9 horas diarias, salvo pacto nese sentido, e
respectaraseodescansomínimode12horas.Oshorariosseránfixadospolaempresa.

VozAudiovisual
1800horasdetraballoefectivo,cunpromediode40horasdetraballosemanal,distribuídasde
lunsavenres.Aempresapoderárealizarunhadistribuciónirregulardaxornada.
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7.2.Descansosemanal

20Minutos



2 días de descanso semanal. A empresa comprométese a facer todo o posíbel por que, ao
menosunhavezaomes,odescansosedesfruteensábadoedomingo.

ABC





2 días semanais agás para o persoal contratado a tempo parcial. Nos sectores que por
necesidades produtivas teñen que traballar domingos, vai garantirse que o descanso do
domingovaiaunidoaodosábado,dexeitoquelibren2decada4finsdesemana.

AGN





Osdescansosestabelecidospolalei.

As





Como norma xeral, 2 días de descanso ininterrompido que non teñen por que coincidir con
sábadosedomingos.

EditorialLaCapital



Osdescansosestabelecidospolalei.

CompostelaVisión



2díassemanais.






Cope 



2díasininterrompidos,preferibelmentesábadoedomingo.Odescansopodeacumularseno
casodequenonsepuideradesfrutarnunmáximode14días.

CRTVG
2díasdedescansoconsecutivo.Garánteseodescansodepolomenosundomingonocómputo
decadacatrosemanas.

EFE





4díasdedescansocada14días,adesfrutanininterrompidamentecomomínimode2en2e
preferentementeensábadoedomingo,salvonecesidadesdoservizo.

FarodeVigo



OcriteriosemanaldoEstatutodosTraballadores.
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Ferrolvisión



1,5díasininterrompidos.

LocaliaCoruña 





2díasconsecutivos,quecomoregraxeralcomprenderánsábadoedomingo.

LocaliaVigo



2díasininterrompidos,agozarpreferibelmentenosábadoedomingo.

LaOpinióndeACoruña



7díasdedescansoaomesobrigatorios.

ElPaís 
2 días de descanso ininterrompidos como norma xeral, que coincidirán, sempre que sexa
posíbel,ensábadoedomingo. 

PrensaDiaria 
2díassemanaisininterrompidos.

Prensanondiaria
2díasdedescansoconsecutivosque,preferentementeseránsábadosedomingos.

ElProgreso



1,5díasininterrompidos.

RadioVigo



2díasininterrompidos,quecomprenderáncomoregraxeralosábadoeodomingoou,noseu
caso,atardedosábado,odomingocompletoeamañádoluns.

RTVE
2díasininterrompidosque,comoregraxeral,comprenderánosábadoeodomingo.

TeleLugo



Rotativo de luns a domingo, ambos os dous inclusive. Preferibelmente gozarase na fin de
semana.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





2días.


287


UniónRadio



2 días ininterrompidos que como norma xeral comprenderán o día completo do sábado e o
domingo.

LaVozdeGalicia



A empresa comprométese, na medida do posíbel, a facilitar na organización do traballo a
consecucióndunsegundodíadedescansonasdelegacións.

VozAudiovisual
48horasininterrompidasquecomoregraxeralcomprenderánosábadoeodomingo.
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7.3.Salariobasepren

MEDIOS

2009

2010

Redactorxefe

24.432,00

25.482,58

Xefedesección

22.905,00

23.889,92

Redactor

19.851,00

20.704,59

Axudante

12.725,00

13.272,17

Redactorxefe

2.272,52€/mes

27.000,00

Xefedesección

1.937,88€/mes

23.500,00

Redactor

2.059,89€/mes

20.500,00

Axudante

1.739,57€/mes

15.000,00

Redactorxefe

24.744,00

24.991,50

Xefedesección

22.907,70

23.136,75

12.689a19.421,40

12.816,60a19.615,65

14.292,10

14.649,40

Xefedesección

12.743,228a13.847,311

De13.061,81a14.193,49

Redactor

12.936,497a13.105,086

De13.259,91a13.432,71

10.325,82

10.583,97

De11.294,709a

De11.577,08a12.386,59

20Minutos

ABC

As

Redactor

EditorialLaCapital
Redactorxefe

Auxiliarderedacción
Axudante

12.084,480
Documentalista

De11.294,709a

De11.577,08a12.386,59

12.084,480
Infógrafo

De11.294,709a

De11.577,08a12.386,59

12.084,480
Fotógrafo

12.936,50

13.259,91

Redactorxefe

1.685,28€/mes

1.702,13€/mes

Xefedesección

1.523,28€/mes

1.538,51€/mes

Redactor

1.233,02€/mes

1.245,35€/mes

Axudante

1.096,89€/mes

1.107,86€/mes

Subdirector

1.548,32€/mes

1.570,77€/mes

Redactorxefe

1.390,55€/mes

1.410,71€/mes

Xefedesección

1.263,38€/mes

1.281,70€/mes

Redactor

1.099,21€/mes

1.115,15€/mes

EditorialCompostela

FarodeVigo
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Axudante

821,90a1.001,57€/mes

833,82a1.016,09€/mes

1.001,57€/mes

1.016,09€/mes

1.062,49€/mes

1.073,12€/mes

AxudantedeRedacción3ºAno

984,19€/mes

994,03€/mes

AxudantedeRedacción2ºAno

949,19€/mes

958,69€/mes

AxudantedeRedacción1ºAno

914,52€/mes

923,66€/mes

AuxiliardeRedacción

563,97€/mes

569,61€/mes

SecretarioRedacción

827,34€/mes

835,61€/mes

Redactorxefe

26.594,98

26.860,93

Xefedesección

22.795,70

23.023,65

Redactor

15.197,13

15.349,10

Redactorxefe

94.788,86

95.736,74

Xefedesección

87.579,36

88.455,15

Redactor

60.980,76

61.590,57

Redactorxefe

26.017,04

26.277,21

Xefedesección

22.910,60

23.139,71

Redactor

20.331,21

20.534,52

Auxiliarderedacción

14.632,15

14.778,47

Axudante

17.409,90

17.584,00

Documentalista

20.331,21

20.534,52

Infógrafo

20.331,21

20.534,52

Corrector

20.331,21

20.534,52

Redactorgráfico

20.331,21

20.534,52

Redactorxefe

3.115,00€/mes

3.146,15€/mes

Xefedesección

2.573,32€/mes

2.599,05€/mes

Xefedeárea

2.930,70€/mes

2.960,01€/mes

Redactor

2.213,69€/mes

2.235,83€/mes

Axudantederedacción

1.910,61€/mes

1.929,72€/mes

Documentalista

2.213,69€/mes

2.235,83€/mes

Infógrafo

2.128,65€/mes

2.149,94€/mes

Corrector

2.213,69€/mes

2.235,83€/mes

Redactorgráfico

2.213,69€/mes

2.235,83€/mes

Documentalista

UnidadEditorialInformaciónDeportiva
Redactor

LaOpinióndeACoruña

ElPaís

PrensaDiaria

EFE

Prensanondiaria
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Redactorxefe

22.108,71

22.771,97

Xefedesección

20.280,78

20.889,20

Redactor

17.807,23

18.341,44

Axudante

15.176,52

15.631,82

Documentalista

16.903,01

17.410,11

Corrector

16.903,01

17.410,11

Redactorxefe

21.111,16

21.322,27

Xefedesección

19.189,80

19.381,70

Redactor

16.106,72

16.267,79

Auxiliarderedacción

12.647,04

12.773,51

Axudante

14.123,48

14.264,71

Corrector

13.836,62

13.974,99

Redactorgráfico

16.106,72

16.267,79

Redactorxefe

37.618,24

37.994,42

Xefedesección

34.953,41

35.302,94

Redactor

31.641,85

31.958,26

AxudanteRedacción1º

29.875,67

30.174,43

AxudanteRedacciónPreferente

28.178,04

28.459,82

AxudanteRedacción

26.302,19

26.565,21

Redactorxefe

30.316,77

30.619,94

Xefedesección

28.184,81

28.466,66

Redactor

25.535,78

25.791,14

AxudanteRedacción1º

24.122,17

24.363,39

AxudanteRedacciónPreferente

22.764,67

22.992,32

AxudanteRedacción

21.263,64

21.476,28

Redactorxefe

24.840,51

25.088,91

Xefedesección

23.108,36

23.339,44

Redactor

20.955,76

21.165,31

AxudanteRedacción1º

19.807,76

20.005,84

AxudanteRedacciónPreferente

18.704,45

18.891,49

AxudanteRedacción

17.484,53

17.659,37

ElProgreso

LaVozdeGalicia
NivelI

NivelII

NivelIII
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7.4.Salariobaseradio


MEDIOS

2009

2010

Cope
Xefedeprogramación

20.668,00

20.668,00

Redactorxefe

18.850,88

18.850,88

Redactor

16.760,16

16.760,16

Axudantedeprogramación

16.290,56

16.290,56

Xefedeemisións

20.668,00

20.668,00

Técnicoprincipaldecontroleson

17.951,20

17.951,20

Técnicosuperiordecontroleson

18.850,88

18.850,88

Locutordeprimeira

17.951,20

17.951,20

XefedeprogramaciónGPII

19.606,18

19.802,24

RedactorxefeGPII

19.606,18

19.802,24

RedactorGPIII

16.432,52

16.596,85

Axudantedeprogramación

19.606,18

19.802,24

XefedeemisiónsGPII

16.432,52

16.596,85

RealizadorGPIII

16.432,52

16.596,85

Técnico superior de control e son

16.432,52

16.596,85

TécnicodesonGPIV

13.615,37

13.751,52

LocutorsuperiorGPII

19.606,18

19.802,24

Xefedeprogramación

21.878,04a23.091,57

22.096,88a23.322,52

Redactorxefe

20.156,28a21.303,59

20.357,81a21.516,64

Redactor

17.303,95a19.664,78

17.477,04a19.861,50

Axudantedeprogramación

15.979,52a16.841,11

16.139,30a17.009,51

Xefedeemisións

21.878,04a23.091,57

22.096,88a23.322,52

Realizador

20.156,28a21.303,59

20.357,81a21.516,64

Técnicosuperiordecontroleson

18.682,32a19.664,78

18.869,17a19.861,50

RadioVigo

GPIII

UniónRadio

Técnicodeson
Locutorsuperior

17.303,95a18.223,04
18.682,32a19.664,78

17.477,04a18.405,28
18.869,17a19.861,50
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7.5.Salariobasetelevisión


MEDIOS

2009

2010

CompostelaVisión
Xefedeprodución/informativosGP1

19.086,72

19.277,59

RedactorGP2

13.963,44

14.103,08

Axudantederealización/técnicoImaxeeSonGP3

13.084,08

13.214,92

AuxiliarGP4

10.866,54

10.975,20

Realizador,produtor,redactor

1.898,43

1.917,42

Locutor,documentalista,licenciados

1.764,84

1.782,49

Técnicos1º

1.692,58

1.709,51

Técnico  de control, reporteiro gráfico, cámara 1ª,

1.620,32

1.636,52

Técnicosson,iluminación,axudantes

1.550,95

1.566,46

Operadordecámara,auxiliares

1.481,56

1.496,38

CRTVG

deseñadorgráfico

Ferrolvisión
NivelI




10.458,55

10.542,22

GrupoII(realizador,redactor,produtor,infógrafo)

8.395,63

8.462,80

GrupoIII(operadordecámara,axudantes,técnicos)

8.168,83

8.234,18

10.891,44

10.978,57

GrupoII(realizador,redactor,produtor,infógrafo)

8.849,23

8.920,03

GrupoIII(operadordecámara,axudantes,técnicos)

8.395,63

8.462,80

12.483,07

12.582,94

GrupoII(realizador,redactor,produtor,infógrafo)

9.305,86

9.380,30

GrupoIII(operadordecámara,axudantes,técnicos)

8.852,26

8.923,07

Grupo I (directores, xefes, coordinadores técnicos, de
produción,deinformación)

NivelII
Grupo I (directores, xefes, coordinadores técnicos, de
produción,deinformación)

NivelIII
Grupo I (directores, xefes, coordinadores técnicos, de
produción,deinformación)

LocaliaCoruña





Director,coordinador,xefes

19.388,75

19.582,64

Redactor,realizador,produtoregrafista

14.301,90

14.444,92

Cámara,axudantederealización

13.436,06

13.570,42

19.048,63

19.239,12

LocaliaVigo
Xefes,directores,redactorxefe
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Redactor,realizador,produtor

13.961,78

14.101,40

Cámara, axudante de realización, infógrafo, locutor,

13.095,94

13.226,90

11.039,55

11.149,94

Entre

1.410,09

1.424,19

e

2.056,38

2.076,94

Entre

1.233,83

1.246,17

e

1.880,12

1.898,92

Xefes,directores,redactorxefe

13.158,45

13.290,04

Licenciados,redactor,realizador

11.041,14

11.151,55

Cámaras,técnicos,infógrafos,rexedor

9.991,31

10.091,22

Auxiliares,axudantes

9.469,09

9.563,78

Auxiliares

10.813,61

10.921,74

Axudantes

13.727,10

13.864,37

Redactor, produtor, técnicos, operador de cámara/editor,

16.420,72

16.584,93

Xefesredacción,produción,son,iluminación,artístico

18.670,24

18.856,94

Directores

24.344,48

24.587,92

presentador
Axudantederedaccióneprodución

RTVE
Radio

TV

TeleLugo

VozAudiovisual

lingüista




7.6.Vacacións

20Minutos



22 días laborábeis, sen computar os sábados, por ano natural. O persoal da área editorial
desfrutaráasvacaciónspreferentementenomesdeagosto,deexistircesedaediciónenpapel.
No caso de que non fora posíbel, desfrutarán polo menos 15 dos 22 días laborábeis de
vacacións entre o 15 de xullo e o 15 de setembro. O persoal adscrito a publicacións de
periodicidade superior ao mes desfrutará as vacacións preferentemente no mes de xullo. O
resto do persoal desfrutará 15 días nos meses de xullo e agosto e os restantes 7 nos días
fixadosdecomúnacordoentreotraballadoreaempresa.

ABC





30díasnaturaisininterrompidosadesfrutarenxullo,agostoousetembro.Opersoalfixaráde
comúnacordoaordedasvacacións.
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AGN





30 días naturais por ano natural, dos que, polo menos quince, serán ininterrompidos e
desfrutaransepreferentementeentrexuñoesetembro.

As





22díaslaborábeis,adesfrutarpreferentementeentrexuñoeoutubro.

EditorialLaCapital



31díasnaturaisdecarácterrotatorioencadasección.Opersoalquenongoceosdíasfestivos
asignadospolaautoridadelaboralterádereitoa15díasadicionaisdevacacións.

CompostelaVisión



30díasnaturais.

EditorialCompostela 





31díasnaturais.Ostraballadoresquedesfrutenassúasvacaciónsentreo1deoutubroeo31
demaiorecibiránencompensación120eurosdebolsadevacacións.

Cope
24díaslaborábeisdevacaciónsretribuídas,entendendoaexistenciade5díaslaborábeispor
semana.Poderándesfrutarseencalqueraépocadoano,conpreferencianosmesesdeverán.


CRTVG
23 días laborábeis divididos nun máximo de 3 fraccións. Os traballadores teñen dereito a
collelasentreo1dexulloeo30desetembroegozalasdemaneiracontinuada,salvopacto
contrario.

EFE





1 mes de vacacións. Se se fracciona en 2 períodos, a suma será de 30 días naturais. Se se
desfrutan dunha vez ininterrompidamente, a duración será de 30 ou 31 días naturais en
funcióndosqueteñaomesnoqueseinician.

FarodeVigo



30díasnaturaisininterrompidos,entreosmesesdemaioeoutubroambosincluídos.

Ferrolvisión



30díasnaturais.
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LocaliaCoruña 





24díaslaborábeis,podendofraccionarseendousperíodoscomomáximo(cunperíodomínimo
de cinco días laborábeis) garantindo sempre que un dos períodos vai gozarse nos meses de
xuño,xullo,agostoousetembro.

LocaliaVigo



30díasnaturais,podendofraccionarsenunmáximode3períodos.

LaOpinióndeACoruña



30 días naturais, que deberán gozarse entre o 1 de maio e o 30 de setembro. A empresa
poderáfraccionarendousperíodosodesfrutedasvacacións.

ElPaís 
24díaslaborábeis,dosque20deberángozarsedemaneiraininterrompida.

PrensaDiaria 
30díasnaturaisininterrompidos,quedeberándesfrutarsenecesariamenteentreo1dexulloe
o 30 de setembro. Porén, as empresas poderán fraccionar as vacacións en 2 períodos,
desfrutándoseun,depolomenos15díasnaturais,nosmesesindicados.

Prensanondiaria



24 días laborábeis, a desfrutar preferentemente entre os meses de xuño e setembro Se por
calqueracausaaempresadispóndoutrasdatasparasasvacacións,compensaráaopersoalcon
3díasmáis.
ElProgreso



30 días naturais ininterrompidos, entre os meses de maio e outubro. O traballador poderá
fraccionarendúasvecescomomáximoasvacacións.

RadioVigo



30 días naturais, que poderán ser fraccionados en dous períodos, un dos cales será de, polo
mínimo,20díasnaturais.

RTVE
24díaslaborábeis(ouoequivalentesetiveraunhaxornadademenosde5díassemanais),a
desfrutar en calquera época do ano, preferentemente do 1 de xuño ao 30 de setembro;
pudendo fraccionarse a elección do traballador, sempre que un dos períodos sexa de polo
menoso50%dototaldasvacacións.
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TeleLugo



30díasnaturais,quesegozarán,seasnecesidadesdaempresaopermiten,entreosmesesde
xuñoesetembro.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





30 días naturais a desfrutar entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Por necesidades
organizativaspoderánfraccionarseen2quincenas.

UniónRadio



2009:24díaslaborábeisininterrompidos,quecomonormaxeralsedesfrutaránentreo15de
xulloeo15desetembro.Opersoalquenonpodagozalasneseperíodoporcaracterísticasda
actividade, percibirá unha bolsa de vacacións de 713,06€. As vacacións non poderán
fraccionarsesalvosolicituderazoada.

2010:25díaslaborábeisininterrompidos,quecomonormaxeralsedesfrutaránentreo15de
xulloeo15desetembro.Opersoalquenonpodagozalasneseperíodoporcaracterísticasda
actividade, percibirá unha bolsa de vacacións de 720,19€. As vacacións non poderán
fraccionarsesalvosolicituderazoada.

LaVozdeGalicia



30 días naturais ininterrompidos. Os traballadores que non gocen das vacacións en xullo ou
agostopercibiránunhacompensacióndeentre128,75e309,00€,dependendodomesenque
asteñan.

VozAudiovisual
22díaslaborábeisdevacaciónsretribuídas.Asímesmo,porregraxeral,nonsetraballarános
días24e31dedecembro.Asvacaciónspoderánfraccionarseen2períodoscomomáximo,cun
períodomínimode5díaslaborábeis.



7.7.Permisos

20Minutos



Previo aviso e con xustificación por algún dos seguintes motivos: casamento ou rexistro de
parellasdefeito;casamentodepais,fillosouirmáns;nacementodefillos;enfermidadegrave,
hospitalizaciónoufalecementodeparentesatéosegundograodeconsanguinidade;traslado
dedomiciliohabitual,cumprimentodedeberpúblico;funciónssindicais;examesprenataisou
técnicasdepreparaciónaopartoarealizardentrodaxornadadetraballo;exameseducativos
xeraisedeformaciónprofesional;incendiodavivenda,inundación,enfermidadenongravede
fillosmenoresoupersoasaocargoesupostossimilares.
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ABC





Previo aviso e con xustificación por algún dos seguintes motivos: nacemento de fillos;
asistencia a consulta médica; casamento de fillos, irmáns ou irmáns políticos, pais ou pais
políticos,avósounetos;bautizodefillos;comuñóndefillos;enfermidadegravedepais,fillos,
cónxugue, irmáns, netos, avós e pais políticos; exames por estudos; falecemento de pais,
irmáns, cónxuxe, fillos, netos, pais políticos e avós; falecemento ou enfermidade grave de
irmánspolíticoseavóspolíticos;funeraisdepais,cónxuxe,fillos,netos,irmáns,paispolíticos,
irmáns políticos, avós e avós políticos; nacemento de fillos ou operación cirúrxica grave de
netos e irmáns políticos; operación cirúrxica de pais, cónxuxe, fillos, irmáns e pais políticos;
trasladodedomiciliooulactancia.Establécensedousdíasdeasuntospropios.

AGN





Polosmotivosetempoprevistosnoartigo37.3doEstatutodostraballadores.

As





Porcasamento;nacementodunfillo;bautizo,comuñónoucasamentodunfillo;enfermidade
grave ou falecemento de familiar até o segundo grao de consanguinidade ou afinidade;
traslado de domicilio habitual; cumprimento de deber inescusábel de carácter público e
persoal.

EditorialLaCapital



Polos motivos e tempo previstos no artigo 37.3 do Estatuto dos traballadores. Ademais, no
caso de casamento, nacemento de fillo, doenza grave ou falecemento de parentes até o
segundo grao de afinidade, traslado de domicilio habitual, deber inescusábel de carácter
públicoepersoal,funciónssindicaisouderepresentacióndopersoalourealizacióndeexames
prenatais ou técnicas de preparación ao parto a realizar dentro da xornada de traballo.
Poderasesolicitaraacumulaciónábaixapormaternidadedopermisodelactancia.

CompostelaVisión



Porcasamento;nacementodefillos;enfermidadegraveoupasamentodecónxuxe,fillos,pais
eirmáns(inclusopolíticos);enfermidadegravedeavósenetos,trasladodedomicilio,funcións
sindicais; parto; métodos de fecundación asistida; garda legal dun menor de 6 anos ou
diminuídofísico.

EditorialCompostela 





Por casamento; nacemento dun fillo, enfermidade grave ou falecemento de parentes até
segundo grao de consanguinidade ou afinidade; traslado de domicilio habitual; deber
inescusábel de carácter público ou persoal; para realizar funcións sindicais ou de
representacióndepersoal.
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Cope
Por casamento; nacemento de fillo; falecemento accidente ou enfermidade grave,
hospitalizaciónouintervencióncirúrxicaquepreciserepousodomiciliariodocónxuxe,fillo,pai
ou nai dun ou outro cónxuxe, netos, avós ou irmáns (incluídos os políticos); traslado do
domicilio habitual, deber inescusábel de carácter público ou persoal; dereitos educativos
xeraisedeformaciónprofesional;parto;lactancia;motivosparticulares;asistenciaaconsulta
médica;renovacióndopermisodecondución,DNIoupasaporte.

CRTVG
Casamento; nacemento dun fillo; enfermidade grave ou falecemento de parentes até o
segundograodeconsanguinidadeouafinidadedecalqueradoscónxuxes;hospitalizaciónou
intervencióncirúrxicaquerequirarepousodomiciliariodeparentesatéocitadograo;traslado
do domicilio habitual; cumprimento de deber inescusábel de carácter público e persoal;
funcións sindicais ou de representación do persoal; parto; dereitos educativos xerais e de
formaciónprofesional;gardalegalecoidadodirectodunmenordeoitoanosoudiscapacitado
físico que non desempeñe outra actividade retributiva; sometemento a métodos de
fecundación asistida; lactación dun fillo menor de nove meses; outras situacións
extraordinariasnonprevistas,previaautorizacióndacomisiónparitaria.

EFE





Por casamento; nacemento do fillo ou adopción; casamento de pais, fillos ou irmáns;
hospitalización de familiar do primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou afinidade;
falecemento de parentes até segundo grao de consanguinidade ou afinidade; traslado do
domiciliohabitual;cumprimentodedeberinescusábeldecarácterpúblicoepersoal;dereitos
educativos xerais e da formación profesional; realización de exames prenatais e técnicas de
preparaciónaoparto;asuntospropios.

FarodeVigo



Por enfermidade grave ou parentes de até segundo grao de consanguinidade ou afinidade;
falecementodeparentesdeterceirograo;trasladodedomicilio;asuntospropios.

Ferrolvisión



Por casamento ou parella de feito; nacemento ou adopción de fillos; enfermidade grave ou
falecementodeparentesaté3ºgraodeconsanguinidadeouafinidade;trasladodedomicilio
habitual; deber inescusábel de carácter público e persoal; dereitos educativos xerais e de
formaciónprofesional;asuntospropios.

LocaliaCoruña 





Pornacementodefillos;enfermidadegravedefamiliaratésegundograodeconsanguinidade
ou afinidade; falecemento do cónxuxe ou parella; lactación dun fillo menor de nove meses;

299

dereitos educativos xerais e de formación profesional; consulta de especialidades médicas
cando esta fora disposta polos facultativos da Seguranza Social; realización de exames
prenataisetécnicasdepreparaciónaoparto;casamento.

LocaliaVigo



Por casamento o inscrición de parella de feito; nacemento de fillo; enfermidade grave ou
falecementodeparentesatésegundograodeconsanguinidade;trasladododomiciliohabitual;
deberesinescusábeldecarácterpúblicoepersoal;asistenciaaomédicopormotivosdesaúde
ou indisposición; funcións sindicais ou de representación do persoal; exames prenatais e
preparaciónaoparto;asuntospropios;lactacióndunmenorde9meses;acompañamentode
fillos menores de 14 anos ao pediatra; garda legal dun familiar con discapacidade física,
psíquicaousensorial.

LaOpinióndeACoruña



Por casamento; nacemento de fillo; enfermidade grave ou falecemento de parentes até o
segundograodeafinidade;dereitoseducativosxeraisedeformaciónprofesional;trasladodo
domicilio habitual; deber inescusábel de carácter público e persoal; funcións sindicais ou de
representacióndopersoal;examesprenataisetécnicasdepreparaciónaoparto.Respectoás
parellasdefeito,estaraseaoconsideradonalexislaciónvixentedaComunidadeAutónoma.

ElPaís 
Por casamento, nacemento de fillos; casamento de pais, fillos ou irmáns; accidente ou
enfermidadegrave,hospitalizaciónouintervencióncirúrxicaquerequirarepousodomiciliario
de parentes até o segundo grao de consanguinidade ou afinidade; falecemento de cónxuxe,
pais, fillos, ou irmáns; cumprimento de deberes públicos, sindicais e asistencia obrigatoria a
tribunaisdexustiza;trasladododomiciliohabitual;dereitoseducativosxeraisedeformación
profesional;asuntospropios;asistenciaaconsultadeespecialidadesmédicas;asistenciapolo
facultativo de medicina xeral cando a consulta non poda ser fora da xornada de traballo;
asistenciaaprobasmédicasouchequeos;lactación.

PrensaDiaria 
Por casamento; nacemento de fillo; falecemento, accidente ou enfermidade grave,
hospitalización ou intervención cirúrxica que precise repouso domiciliario de parentes até o
segundo grao de afinidade ou consanguinidade; dereitos educativos xerais e da formación
profesional; traslado do domicilio habitual; cumprimento de deber inescusábel de carácter
público e persoal; funcións sindicais ou de representación de persoal; exames prenatais e
técnicasdepreparaciónaoparto.
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Prensanondiaria



Porcasamento;falecementoouenfermidadegravedepais,filloseparentesatésegundograo
de consanguinidade ou afinidade; cumprimento de deber inescusábel público e persoal;
trasladodedomiciliohabitual;nacementodefillo;asuntospropios.

ElProgreso



Por casamento; falecemento de cónxuxe, fillo, pais ou avós; lactación dun fillo menor que 1
ano;acompañamentodosfillosmenoresde8anosaoespecialista.

RadioVigo



Porcasamentoouunióndefeito;casamentodepais,sogros,irmáns,fillosouparentesdeigual
graodocónxuxe;nacementodefillo;enfermidadegraveoufalecementodocónxuxe,paiou
maidunououtrocónxuxe,netos,avóseirmáns;cambiododomiciliohabitual;cumprimento
dedeberinescusábelpúblicoepersoal;dereitoseducativosxeraisedeformaciónprofesional;
parto;motivosparticulares;lactación.

RTVE
Por casamento ou inscrición como parella de feito; falecemento do cónxuxe ou convivinte
recoñecido,ascendentesconsanguíneosouafíns,descendentesouirmáns;enfermidadegrave
docónxuxeouconvivinterecoñecido,ascendentesoufillosqueconvivancosolicitante;parto
daesposadotraballadorouconvivinterecoñecida;embarazo;cumprimentodedeberpúblico
inescusábel e persoal; motivos particulares; dereitos educativos xerais e de formación
profesional.

TeleLugo



Por casamento; nacemento ou adopción de fillo; enfermidade grave ou falecemento de
parentes até o segundo grao de consanguinidade; traslado do domicilio habitual; asuntos
propios;cumprimentodundeberinescusábeldecarácterpúblicosepersoas;funciónssindicais
ou de representación do persoal; exames prenatais e técnicas de preparación ao parto;
separación, divorcio ou nulidade matrimonial; cirurxía ambulatoria do cónxuxe ou parella de
feito,fillosoupais;consultaaomédico.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Por casamento ou estabelecemento como parella de feito; nacemento ou adopción;
casamento de familiares até segundo grao de consanguinidade ou afinidade; enfermidade
gravedunfamiliardeprimeiroousegundograodeconsanguinidadeouafinidade;mortedun
familiar de primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou afinidade; cumprimento de
deberes políticos ou sindicais e asistencia obrigatoria a tribunais de xustiza; traslado do
domiciliohabitual;dereitoseducativosxeraisedaformaciónprofesional;asuntospropios.
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UniónRadio



Por casamento; nacemento ou adopción de fillo; enfermidade grave, hospitalización ou
falecementodocónxuxeouparelladefeito,fillo,paiounai,netos,avóseirmánsdunououtro
cónxuxe ou parella de feito; traslado do domicilio habitual; deber inescusábel de carácter
públicoepersoal;examesprenataisetécnicasdepreparacióndoparto;motivosparticulares;
asistenciaaexames;lactación.

LaVozdeGalicia



Por casamento; nacemento ou adopción de fillos; casamento de fillos ou irmáns; accidente,
enfermidadegrave,hospitalizaciónouintervencióncirúrxicaquepreciserepousodomiciliario
de familiares até segundo grao de consanguinidade ou afinidade; falecemento de cónxuxe,
parella, pais, fillos, irmáns, avós, cuñados, xenros, noras e pais políticos; cumprimento de
deberespúblicos,sindicaiseasistenciaobrigatoriaatribunaisdexustiza;trasladodedomicilio
habitual;dereitoseducativosxeraisedeformaciónprofesional;asistenciaaconsultamédica;
lactacióndunfillomenorde9meses.

VozAudiovisual
Por nacemento ou adopción de fillo; casamento de familiares en primeiro grao de
consanguinidade;enfermidade graveouquerequirahospitalizacióndunfamiliarensegundo
grao de consanguinidade; falecemento de cónxuxe ou parella coa que conviva, pais, fillos,
irmáns,avós,cuñados,xenros,norasepaispolíticos;dereitoseducativosxeraisedeformación
profesional; consulta de especialidades médicas disposta polos facultativos da Seguranza
Social; asistencia ao facultativo de medicina xeral da Seguranza Social; lactación dun fillo
menorde9meses.



7.8.Excedencias

20Minutos



Se o traballador ten un mínimo dun ano de antigüidade pode solicitar unha excedencia
voluntariaporun prazononinferiora catromeses enonsuperioracincoanos,sempreque
transcorrerancatroanosdesdeofinaldunhaexcedenciaanterior.

ABC





Podesolicitarseunhaexcedenciavoluntariaporunano,semprequenonsetratedeobteresta
paraincorporarseaoutromediodecomunicacióndentrodoterritorioestatal,esecomunique
oreingresocunmesdeantelación.Otraballadorenprivacióndeliberdadequedaráasimilado
ao suposto de excedencia voluntaria, reingresando automaticamente na empresa se fose
absolvido ou condenado a menos de 2 anos, tendo dereito preferente de reingreso por un
períodomáximode5anosecausandobaixanaempresadespoisdeste.
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AGN 



Rexeransepoloartigo46doEstatutodosTraballadores.

As





Rexeransepoloartigo46doEstatutodosTraballadores.

EditorialLaCapital



Rexeransepoloartigo46doEstatutodosTraballadores.

CompostelaVisión



De acordo co estabelecido polo Estatuto dos Traballadores e demais lexislación laboral
aplicábel.

Cope
Se o traballador ten un mínimo dun ano de antigüidade pode solicitar unha excedencia
voluntariaporun prazononinferiora catromeses enonsuperioracincoanos,sempreque
transcorrerancatroanosdesdeofinaldunhaexcedenciaanterior.Otraballadorterádereitoa
unperíododeexcedencia,nonsuperiora3anos,paraocoidadodecadafilloatéos8anos,a
contardesdeadatadenacementodesteoudasoluciónxudicialouadministrativa.Darálugar
aexcedenciaforzosaonomeamentoouelecciónparacargorepresentativodaadministración
públicaoupolíticoousindicalnonpermanenteeaprivacióndeliberdadepordelitooufalta
cometido ao conducir unha unidade móbil ou outro vehículo designado pola empresa no
desempeñodeactividadesdoservizo.

CRTVG
O traballador cunha antigüidade de, polo menos, un ano como fixo, poderá solicitar unha
excedenciavoluntariaporunprazononmenora4mesesenonmaiora10anos.Paraacollerse
aoutraexcedenciavoluntaria,deberácumprirunnovoperíodosde3anosdeservizoactivo.
Dálugaraexcedenciaespecialonomeamentocomocargopúblicodecarácterpermanenteeo
coidadodunfillooufillacandosesoliciteexcedenciaporestemotivo.

EFE





O traballador fixo cunha antigüidade de, polo menos, tres anos no cadro de persoal, poderá
pasarásituacióndeexcedenciavoluntariaespecialporperíodosanuaiscompletoscunmáximo
de 3 anos. Ese dereito dó poderá ser exercitado outra vez ese transcorreran, polo menos, 5
anosdesdeofinaldoanteriorperíododeexcedencia.

LocaliaCoruña 





Poderá solicitar excedencia todo aquel traballador cunha antigüidade mínima dun ano, de
acordocoartigo46doEstatutodosTraballadores.
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LocaliaVigo



Otraballadorcunhaantigüidademínimadunano,podesolicitaraexcedenciaporunprazonon
menor a 2 anos e non superior a 5. Concédese a excedencia forzosa por designación ou
elecciónparauncargopúblico.

LaOpinióndeACoruña



O traballador cunha antigüidade de polo menos 1 ano na empresa ten dereito a solicitar a
excedencia voluntaria por un período non menor a 1 ano nin maior a 5. Considérase a
excedenciaforzosapornomeamentodecargopúblico.

ElPaís 
Nostermosesupostosaosqueserefireoartigo46doEstatutodosTraballadores.Ofeitode
traballar ou colaborar para calquera outro medio de comunicación durante o período de
excedenciasuporáarenunciaaodereitodereingresoenDiarioElPaís,S.L.

PrensaDiaria 
O traballador cunha antigüidade de polo menos 1 ano ten dereito a unha excedencia
voluntaria por un prazo non menor a 4 meses e non maior a 5 anos. A excedencia forzosa
concederasepolaelecciónoudesignaciónparauncargopúblico.

Prensanondiaria



O traballador cunha antigüidade de polo menos 1 ano ten dereito a unha excedencia
voluntariaporunprazononmenora4mesesenonmaiora5anoseoexerciciodefuncións
sindicaisdeámbitoprovincialousuperior.Aexcedenciaforzosaconcederasepolaelecciónou
designaciónparauncargopúblico.

RadioVigo



O traballador cunha antigüidade de polo menos 1 ano na empresa ten dereito a solicitar a
excedenciavoluntariaporunperíodononmenora1anoninmaiora5.Estedereitosópoderá
ser exercitado de novo se transcorreron 4 anos desde o final da anterior excedencia. Os
traballadores terán dereito tamén a un período de excedencia non superior a 3 anos para o
coidadodecadafillo,acontardesdeadatadenacemento.Darálugaraexcedenciaforzosao
nomeamentoparauncargopúblicoqueimposibiliteaasistenciaaotraballo.

RTVE
Poderán solicitar excedencia voluntaria os traballadores cunha antigüidade de polo menos 1
ano, por prazo non inferior a 1 ano nin superior a 10. Dá lugar a excedencia especial o
nomeamentoparacargopúblicodecarácternonpermanente;aenfermidadedotraballador;o
nacemento, adopción de fillo ou coidado dun familiar e as funcións sindicais de ámbito
provincialousuperior.
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TeleLugo



Poderásolicitarseaexcedenciavoluntariaporunperíododeentre1e5anosseotraballador
tenunhaantigüidadenaempresadepolomenosunano.Sósepoderásolicitarunhasegunda
excedenciaunhaveztranscorridoscatroanosdesdeafinalizacióndaanterior.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Nossupostosquese contemplan noartigo46doEstatutodosTraballadores.Nonsepoderá
solicitarparaprestarservizosdexornalismodeportivoencalqueramediodecomunicación.

UniónRadio



O traballador cunha antigüidade de polo menos 1 ano na empresa pode solicitar unha
excedenciaporunprazononmenorde4mesesninsuperiora5anos.Sósepoderásolicitar
unha segunda excedencia unha vez transcorridos 4 anos desde o final da anterior.
Recoñécense excedencias forzosas por coidado de fillos o familiares, designación de cargo
públicoeexerciciodefunciónssindicaisdeámbitoprovincialosuperior.

LaVozdeGalicia



Poderásolicitarseaexcedenciavoluntariaporunperíodononmenora4mesesninsuperiora
5anosseotraballadortenunhaantigüidadenaempresadepolomenos1ano.Sósepoderá
solicitar unha segunda excedencia unha vez transcorridos catro anos desde a finalización da
anterior.

VozAudiovisual
Poderásolicitaraexcedenciatodotraballadorunhaantigüidademínimadunano.Aempresa
informaráaocomitédeempresadascondiciónsdecadaexcedencia.



7.9.Quilometraxe

20Minutos



0,19€/km.

AGN





24pesetas/km[0,14€/km].

As





0,19€/km.

EditorialLaCapital



0,17€/km.

305


EditorialCompostela 





0,19€/km.

Cope
0,19€/km.

CRTVG
0,25€/km.

Efe
0,24€/km.

FarodeVigo



0,23€/km.

LocaliaCoruña 





LaOpinióndeACoruña



0,21€/km.

LocaliaVigo



0,17€/km.

0,21€/km.

ElPaís 
0,32€/km.
PrensaDiaria 
0,21€/km.

Prensanondiaria



2009:0,30€/km.
2010:0,31€/km.

RTVE
0,20€/km.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





0,29€/km.
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UniónRadio



0,19€/km.

LaVozdeGalicia



0,192€/km.

VozAudiovisual
0,2065€/km.



7.10.Axudasdecusto,pernoctaecomidas

20Minutos



O persoal que por motivos de xornada laboral, non poida acudir ao domicilio nas horas de
comidas ten dereito a recibir na súa tarxeta electrónica de comida, 7,80€/dia de traballo na
dita xornada para o 2009. As recargas fanse mensualmente. Os gastos de manutención
ocasionadospolodesprazamentofóradaprovinciadetraballoabónanse,previaxustificación
dosgastosdemanutención,cunlímitediariode:

Desprazamentoconpernoctanoterritorioestatal:53,34€
Desprazamentoconpernoctanoestranxeiro:91,35€
Desprazamentosenpernoctanoterritorioestatal:26,67€
Desprazamentosenpernoctanoestranxeiro:48,08€

ABC





Nos desprazamentos por razóns de servizo, o persoal vai desfrutar para gastos de pensión
alimentaria,transporteedesprazamentodunhadietadiariade78,13€/díaos7primeirosdías
e 66,11€/día os seguintes. Calquera outro gasto será abonado pola empresa, previa
autorizaciónexustificación.

As





Compensaranseosgastomediantepreviaxustificaciónporpartedotraballador.

EditorialCompostela 





26,67€/día,demediaaxudadecusto.53,34€deaxudadecustocompleta,senonsepernocta.
Sesepernoctafóradacasa,aempresacubriráosgastosdeestancianunhotelde3estrelas.
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Cope
25,70€/díaseodesprazamentononinclúepernoctaounonsuperaas12horas.48,30€/díase
inclúepernoctaousuperaas12horas.75,60€seseefectúadesprazamentofóradoterritorio
estatal.

CRTVG
15,03eurosporcomidaeceaenGalicia;20,43€enEspaña,PortugalouAndorra;entre27,05e
36,66€noutrospaíses.Nocasodequeosmotivosdedesprazamentootraballadortiveraque
facer noite fóra do seu domicilio, o gasto de aloxamento e almorzo correrá por conta da
empresa,quexestionaráareservanunhotelde3estrelasouequivalente,ou,senonexistira
posibilidade dunhotelde3 estrelas,unde categoríasuperior.Aindemnizaciónpor cada día
quesefaganoiteseráde9,92€,oude43,57€seascondiciónsfosenprecarias(barcos,tendas
decampaña,etc.)
Efe
48,68€ por dieta completa e 24,34€ por media dietas. No suposto de desprazamentos ao
estranxeiro,adietaporcompensaciónterácomoimportedereferencia60,85€/día.

Ferrolvisión



15€porxantaroucea;30€porpernocta.

LocaliaCoruña 





15€/comidaouceaenGalicia,20€seéfóradeGalicia.40€/aloxamentoealmorzo.

LocaliaVigo



9€pormediadieta;20€pordietacompleta.

LaOpinióndeACoruña



Aempresaaboaráosgastosocasionadospolodesprazamento,logodaxustificaciónporparte
dostraballadores,atendendoásnormasinternasdaempresa.

ElPaís 
Aboaransepolaempresaatotalidadedosgastosocasionadosexustificados.

PrensaDiaria 
Asempresasaboaránaostraballadoresosgastosocasionadospolodesprazamentoefectuado
fóradoseulugarhabitualdetraballo.

Prensanondiaria



2009:19,54€porcomida;84€poraloxamentoenEspaña;168€poraloxamentonoestranxeiro.
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2010:20,50€porcomida;89€poraloxamentoenEspaña;176€poraloxamentonoestranxeiro.

RTVE
86€dedietanacionale152€deinternacional.Sobreestacantidadesecalculanascontíasdos
gastosdealoxamentoealmorzo(40%dovalor),xantaroucea(25%dovalor)evarios(10%do
valor)

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





De71,52a106,77€en2009ede72,09a107,62€en2010,segundoaduraciónendíasdaviaxe.
Seaviaxeéinternacional,entre114,69e147,46€no2009eentre115,61e148,64no2010.
UniónRadio



2009:31,70€porunhacomidaprincipalepernoctafóradodomicilio;63,40€pordúascomidas
principais e pernocta fóra do domicilio. Se o desprazamento e fóra do estado, ademais dos
gastosdeviaxe,hospedaxeealmorzo,aboaraseacantidadede115,29€paramanutención.

2010:32,02€porunhacomidaprincipalepernoctafóradodomicilio;64,03€pordúascomidas
principais e pernocta fóra do domicilio. Se o desprazamento e fóra do estado, ademais dos
gastosdeviaxe,hospedaxeealmorzo,aboaraseacantidadede116,44€paramanutención.

LaVozdeGalicia



Os gastos de desprazamentos por razón do servizo serán abonados pola empresa. O
traballadorxustificaraoscoascorrespondentesfacturaserecibirádaempresaunadiantoantes
decomezarodesprazamento.

VozAudiovisual
4€/almorzo,15€/xantaroucea;50€/aloxamento.



7.11.Xubilación

20Minutos



Aos 65 anos, sempre que se teña cuberto o período mínimo de cotización e os demais
requisitosesixidospolaSeguridadeSocial.Nosupostodequenonseteñancuberto,aidadede
xubilación será determinada segundo o tempo que falta até cubrir o período mínimo de
carencia. A empresa, voluntariamente, pode ofrecer aos traballadores de 64 anos a
posibilidade de pactar a súa xubilación a esa idade. De igual modo, empresa e traballador
poderápactarunhaxubilaciónparcial.

As





Obrigatoriaaos65,semprequeseteñadereitoacobraraprestacióncorrespondente.
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EditorialLaCapital



Fíxasedeformaobrigatorianomomentoqueotraballadorcumpraos65anos.

EditorialCompostela 





Ostraballadoresque,demutuoacordocaoempresasexubilenantesdaidaderegulamentaria
(65anos),negociaráncoamesmaacompensacióneconómica.

Cope
Fíxasecomoidadedexubilaciónobrigatoriaparaostraballadoresos65anos,sempreecando
o traballador teña dereito á correspondente pensión. Establécense como incentivos á
xubilación: Para os traballadores de até 63 anos de idade, o 100% do salario dos últimos 12
mesesou12.020,24€,segundoquecantidadesexamaior;paraostraballadoresdeaté64anos
deidade,o75%dosalariodosúltimos12mesesou9.015,18€, segundo quecantidadesexa
maior;paraostraballadoresde65anosdeidade,o50%dosalariodosúltimos12mesesou
6.010,12€, segundo que cantidade sexa maior. No 2010, establécese un plano de
prexubilaciónsvoluntariasparaosmaioresde56anos,dentrodoEREsubscritoo20demaio
de2010.

CRTVG
Aos 65 anos con carácter xeral, pudendo o traballador continuar en activo se non tiver o
tempo de cotización necesario para acceder á prestación de xubilación. Os traballadores
poderánsolicitaraxubilaciónparcialcandocumpranosrequisitosreguladosnanormativade
aplicación.

FarodeVigo



A xubilación será obrigatoria aos 65 anos, sempre e cando o traballador reúna un período
mínimo de cotización que lle permita alcanzar o 80% da base reguladora. O persoal con 64
anose34anosdeservizopoderáserrequiridopoladirecciónparaquesoliciteaxubilación.

Efe
Aos 65 anos, sempre que o traballador teña dereito a percibir pensión contributiva da
SeguridadeSocial.

ElPaís 
A dirección da Empresa queda facultada para xubilar ao persoal a partir dos 65 anos,
obrigándose a aboar como indemnización o importe correspondente a 12 mensualidades do
salarioordinarioefixo.Excepcionalmente,ostraballadoresquelegalmentepoidanterdereito
axubilarseconmenosde65anos,poderánsolicitaráempresaunhaindemnizacióndeentre
12e22mensualidadedosalarioordinarioefixo.
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Prensanondiaria



A efectos da xubilación aos 64, estarase no disposto na lexislación vixente. As empresas
deberán admitir as solicitudes sobre xubilación parcial que fagan os traballadores e poderán
imporaxubilaciónforzosaaostraballadoresquecumpranos65anos.

ElProgreso



Obrigatoria para o persoal que, con 65 anos cumpridos, teña cuberta a cotización necesaria
para alcanzar o 100% da Base Reguladora a efectos da Seguridade Social. Concederase a
xubilaciónparcialaostraballadoresqueosolicitencandoteñancumpridosaomenos61anos
ouaidademínimaexixíbel,seforsuperioraesta.

RTVE
Obrigatoriaaos65anos,semprequeotraballador alcanzarao100%da basereguladora. Os
quesolicitenaxubilaciónanticipadacon62,63ou64anosterándereitoaunhaindemnización
de901,52€porcadamesquellefalteparaocumprimentodaidadedexubilaciónforzosa.

TeleLugo



Obrigatoriaaos65anos,sempreecandosereúnanosrequisitoslegaismínimosparaacceder
aunhaprestacióndexubilación.

UniónRadio



Obrigatoria aos 65 anos, salvo que non se acreditaran cotizacións suficientes para acceder á
pensióndexubilación,ouquehouberpactocontrarioentreotraballadoreaempresa.

LaVozdeGalicia



Establécenseprimasdexubilaciónparaopersoalfixonaempresaa111988.


7.12.Segurodevida

As





2009:41.220€comomáximoparaocasodefalecementoouinvalidezencasodeaccidente.O
persoalqueoaceptevoluntariamente,podetercubertooriscodemorteouinvalidezabsoluta
epermanenteporcalqueracausa,por12.000€.

2010:41.632€comomáximoparaocasodefalecementoouinvalidezencasodeaccidente.O
persoalqueoaceptevoluntariamente,podetercubertooriscodemorteouinvalidezabsoluta
epermanenteporcalqueracausa,por12.120€.
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CompostelaVisión



24.000€nocasodefalecementoporaccidente,30.000€nocasodeinvalidezpermanenteou
profesionalporaccidente.

EditorialCompostela 





12.000€ no caso de morte ou invalidez absoluta por accidente, 6.000€ no caso de morte ou
invalidezabsolutaporcausanatural.

Cope
27.346,05€nocasoduntraballadorsenfillo;33.055,67€seotraballadorten1ou2fillosou
descendentes menores de 25 anos ou maiores desa idade se algún ou ambos son
discapacitadoseconvivencobeneficiario;43.573,38€nocasodetraballadorescon3oumáis
fillos ou descendentes menores de 25 anos ou maiores desa idade se algún ou ambos son
discapacitadoseconvivencobeneficiario.Nocasodeaccidente,pagaraseodobredoindicado
ao/sbeneficiario/s.Porcadafillocunhadiscapacidadesuperiorao33%engadiraseunhacontía
de 6.000,06€. Os traballadores con pólizas en vigor ao 31 de decembro de 1981 por contías
superioresaestasmanteránasmesmascontías,sendoopagodaprimaacargodaempresao
75%eorestoacargodotraballador.

CRTVG
42.000€ por falecemento ou invalidez permanente para a profesión habitual. 54.000€ por
falecemento por accidente ou invalidez permanente para calquera traballo. 78.131,57€ por
invalidezpermanenteabsolutaporaccidentelaboral.Aempresacomprométeseacontratarun
seguro cunha indemnización adicional de 108.000€ nos supostos de morte ou invalidez total
para os traballadores no suposto de actividade laboral en situacións de risco. A empresa
comprométese a contratar un seguro para cubrir unha axuda económica de ata 1.300€/ano
portraballadorfalecidoparasufragarosestudosaosseusfillo,porunmáximode10anos.

Efe
42.070,85€porfalecementoouincapacidadepermanenteabsoluta.Existetaménunsegurode
accidentes cunha cobertura de 24.040,48€ por falecemento e 33.055,67€ por invalidez
permanenteabsoluta.Ambososdoussegurosnonsonincompatíbeis,senónacumulábeis.

FarodeVigo



Cobre o risco de morte por causas naturais ou de accidente e de invalidez por importe de
12.020,24€.Apartirdoano2010,oimporteelévaseaos18.000€.

Ferrolvisión



25.000€nocasodeinvalidezabsolutaoumortenosupostodeaccidente.
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LocaliaCoruña 





25.000€nocasodeinvalidezabsolutaoumortenosupostodeaccidente.

LocaliaVigo







25.000€nocasodeinvalidezabsolutaoumortenosupostodeaccidente.

LaOpinióndeACoruña



12.000€porfalecemento,invalidezpermanentetotalouabsoluta,ougrandeinvalidez.

ElPaís 
40.000€ por falecemento ou invalidez permanente total. 80.000€ por invalidez permanente
absoluta.80.000€seofalecementoéporcausadunaccidente,e12.000€seéporcausadun
accidentedecirculación.Osegurodevidaéparaopersoalqueoaceptaravoluntariamente

ElProgreso



20.000€porfalecementoouincapacidadepermanenteabsoluta.40.000€porfalecementose
este for a causa dun accidente. No caso de incapacidade permanente total derivada de
enfermidadecomún,otraballadorrecibiráunhaindemnizaciónconsistentenoimportedunha
mensualidade, máis complemento de antigüidade, plus de convenio e plus nocturno;
indemnización que se incrementará tantas veces como períodos completos de 5 anos de
servizoexcedanos10iniciais.

RTVE
60.101,22€ por falecemento ou incapacidade permanente, financiada por RTVE e os
traballadores,cunhacotavoluntariade60,11€/anoparaotraballador.


TeleLugo



18.000€porinvalidezpermanenteabsolutaderivadadeaccidentedetraballooufalecemento
derivadodeaccidentedetraballo.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Aempresaestabeleceráunsegurodevida.

UniónRadio



Paraopersoalindefinido,asumacorrespondenteadúasanualidadesredondeadasaomillar
deeuros,integradapolosalariobaseeantigüidadeemaisocomplementopersoal(taménos
complementossalariaisrelativosaotraballoparaosdadosdealtaantesde1985conmenosde
49anosnesadata),cunmínimode30.051eunmáximode60.101€.Paraopersoalcontratado
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con carácter temporal, un importe único de 18.030€. O seguro cubre o risco de morte ou
invalidezabsoluta.

LaVozdeGalicia



15.025,30€ en caso de falecemento, 30.050,61€ no caso de invalidez absoluta, total,
permanenteougraninvalidez.

VozAudiovisual
15.025,30€encasodefalecementoporaccidente,30.050,60€nocasodeinvalidezabsoluta,
total,permanenteougraninvalidezderivadadoaccidente.



7.13.Planodepensións

Cope
Os traballadores poderán acollerse de maneira voluntaria ao plano de pensións da Cadena
Cope, incrementando a empresa nunha terceira parte as achegas realizadas polos partícipes
nunhacantidadequenuncapoderásuperaros200euros.

CRTVG
Establécese un plano de pensión para os traballadores fixos cunha achega mensual de
30,05€/traballadornonactualizábeis.

FarodeVigo



OpersoalqueingresaranaempresaconanterioridadeásinaturadoConvenioColectivopara
1995,terádereitoaorecoñecementodunhapensióncomplementariaconcargoáempresa,se
nomomentodeobterapensióndexubilaciónten64anosdeidadee20anoscomomínimo
deservizonaempresa.

ElPaís 
A empresa fará unha achega anual a cada traballador que se adherira ao plano de pensións
equivalenteaun0,30dosalarioordinarioefixomensualmáisantigüidadeeprolongaciónde
xornadaquellecorresponda.

RTVE
Cunhaachegaestabelecidaentresniveis:unfixo(1%dosalariobase,financiadototalmente
polaempresa)edousvariábeis,oprimeiroconentreun2eun3,5%dosalariobasefinanciado
pola empresa e entre o 1 e o 2% financiado polo traballador; e o segundo, financiado, de
maneiravoluntaria,polotraballadorenfuncióndosalariobaseeenporcentaxesenteiras.
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7.14.Exemplargratuíto

FarodeVigo



Mesmodespoisdaxubilacióne,encasodefalecemento,gozaraoocónxuxesobrevivente.



7.15.Pagasextraordinarias

20Minutos



Pagadeverán,efectivaantesdo20dexuño
PagadeNadal,efectivaantesdo20desetembro
Consistennosalariobasemáisoplusdeconvenio.

ABC





2009:2pagasextraordinarias,incrementadascosaplusesdeconvenio:
Pagadeverán,abonadaxuntocoapagaordinariadomesdexuño.
PagadeNadal,abonadaoprimeirodíahábilposteriorao15dedecembrodecadaano.

2010:3pagasextraordinarias,iguaisáspagasordinarias:
Pagadeverán,abonadaxuntocoapagaordinariadomesdexuño.
Pagadesetembro,abonadaxuntocoapagaordinariadomesdesetembro.
PagadeNadal,abonadaoprimeirodíahábilposteriorao15dedecembrodecadaano.

AGN





Dúaspagasextraordinarias:
 Paga de verán, abonada no mes de xullo e constituída por todos os conceptos que o
traballador teña recoñecidos no mes anterior á súa percepción, agás horas extraordinarias,
complementodominicalecomplementodelibredisposición.
PagadeNadal,abonadanomesdedecembroeconstituídapolosmesmosconceptosquea
pagadeverán.

As





3pagasextraordinarias:deNadal(efectivaantesdo24dedecembro),verán(efectivaentreo
25eo30dexuño),emarzo(efectivaentreo25eo30dexuño),cunimporteequivalentea
unha mensualidade do salario base. As dúas primeiras devengarán semestralmente, e a
terceiraanualmente
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EditorialLaCapital



3pagasextraordinarias,dexuño,decembroesetembro,coacontíadunhamensualidade.As
dúasprimeirasfaranseefectivaso15dexuñoe15desetembro.Aterceiraratearasecosalario
mensual.

CompostelaVisión



3pagasextraordinariasconsistentesen30díasdepagamentocadaunha,afacerseefectivas
naprimeiraquincenademarzo,xulloedecembro.Aprimeiraterádevengoanualeasoutras
dúas,semestral.

EditorialCompostela 





4 pagas extraordinarias: a 15 de marzo, de acordo co artigo 65 da ordenanza laboral de
traballoenprensa;a15dexullo,unhamensualidadecompleta;a15deoutubro,unhapaga
extranormal;a15dedecembro,unhamensualidadecompleta.Paraefectosdeconfeccióndas
pagasde15demarzo,15dexulloe15dedecembro,soamentesecomputaránosalariobase,
complemento de convenio, antigüidade, nocturnidade, títulos e complemento de libre
disposición.

Cope
3pagasextraordinarias:deverán,Nadaledepatrón,aaboarnonmáistardedo30dexuño,
28 de setembro e 21 de decembro, respectivamente. Consistirán no importe dunha
mensualidade,osconceptosdesalariobaseeplusdeantigüidade

CRTVG
3 pagas extraordinarias. Dúas a percibir coas nóminas de xuño e novembro, cadea unha de
contíaequivalenteaosalariobasemáis,seéocaso,ocomplementopersoaldecapacitacióne
permanencia laboral. A terceira é de vencemento anual, a percibir coa nómina do mes de
decembro,concontíado10%dosalariobasedecatorcepagas.

Efe
3 pagas extraordinarias: de xuño (a abonar antes do día 30), decembro (antes do día 24) e
febreiro (antes do 28). As dúas primeiras equivalen ao importe dun mes de salario máis os
complementos permanentes, mentres que a terceira equivale ao 8% das retribucións
percibidas durante o ano anterior, incluídas as outras dúas pagas extraordinarias e os
complementossalariais,tantopermanentescomoocasionais.

FarodeVigo



Odispostonoartigo62daOrdenanzaLaboraldeTraballoenPrensa.
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Ferrolvisión



3pagasextraordinarias:dexuño,Nadalemarzo.Percibiranseo15domescorrespondenteeo
seuimporteestaráconstituídopolosconceptosfixosdanómina.

LocaliaCoruña 





2pagasextraordinarias,dexulloeNadal,apercibiro15domescorrespondenteeconstituídas
polosconceptosfixosdanómina.

LocaliaVigo







2 pagas extraordinarias, a percibir os días 20 de xullo e decembro, aboadas en contía
proporcionalaotempotraballado.

LaOpinióndeACoruña



3 pagas extraordinarias: de febreiro, verán e Nadal; consistentes no salario base máis o
complementopersoalparaaquelesqueotiveran.

ElPaís 
4pagasextraordinarias:dexuño,setembro,decembroemarzo,apercibirantesdo20domes
correspondenteeconsistentesen1/16dosalarioordinarioefixoanual,máisaantigüidadee
prolongacióndexornadaqueotraballadorteñarecoñecidanomesinmediatamenteanteriorá
percepción.

PrensaDiaria 
3pagasextraordinarias:marzo,xuñoedecembro,queincluiránosalariomínimogarantidoeo
complementopersoaldeconvenio.

Prensanondiaria



3pagasextraordinarias:marzo,xuñoedecembro,aabonarodíahábilanteriorao15domes
correspondente.Consistiránen30díasdosalariobase.

ElProgreso



3 pagas extraordinarias: xullo, decembro e outubro. A contía das dúas primeiras será dunha
mensualidadedesalariobase,plusdeconvenio,antigüidade,plusdenocturnidadeeplusde
libredisposición.Apagadeoutubrotencarácterlineal,fixándoseen647,15€paraoano2009
paraopersoaldexornadacompleta.

RadioVigo



2pagasextraordinarias,consistentescadaunhanoimportedunhamensualidadedosalariode
convenioafacerefectivasnodíalaboralanteriorao18dexulloeao22dedecembro.
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RTVE
3pagasextraordinarias:dexullo(efectivaantesdodía1)edecembro(efectivaantesdo24),
equivalentes,comomínimo,aosalariobaseeocomplementodeantigüidade;esetembro,a
facerefectivacoanóminaeequivalenteaosalariobase.

TeleLugo



2pagasextraordinarias.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





2 pagas extraordinarias: de xuño e decembro, a percibir o 20 do mes correspondente e
consistentesnunhamensualidadedosalariobruto,excluídasaspercepciónsnonsalariaiseo
plusdepeche.

UniónRadio



4pagasextraordinarias:deverán,Nadaleabril,equivalentesaunhamensualidadedosalario
base, incrementado co importe correspondente a unha mensualidade da antigüidade,
complemento persoal e complementos relativos ao traballo (devengando as dúas primeiras
porsemestreseaterceiraanualmente)eunhapagadesetembro,cunimportefixode975€no
2009e1000€no2010.

LaVozdeGalicia



4pagasextraordinarias:Demarzo,dexuño,desetembroedeNadal,apercibiro15domes
correspondenteeconstituídaspolosalarioordinarioefixodotraballadornomesanteriormáis
antigüidade,noseucaso

VozAudiovisual
2 pagas extraordinarias: de xuño e de Nadal, a percibir o 15 do mes correspondente e
constituídaspolosconceptosfixosdanómina.


7.16.Participaciónenbeneficios

ABC





2009: Paga de beneficios abonada xunto coa paga ordinaria de febreiro, calculándose do
mesmoxeitoquesefacíaatéo23dedecembrode2005.

2010: No caso de que a diferenza do EBITDA do exercicio e o importe de dotacións para
amortizaciónsegastosfinanceirossexapositiva,establéceseunhapagadebeneficiosabonada
xunto coa paga ordinaria de febreiro, cunha contía do 8% sobre a retribución anual que
perciba o traballador, excluído o importe da paga de setembro e mais o se tivera percibido
poloconceptodefestivos.
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AGN





Pagadebeneficiosabonadanomesdemarzoeconstituídapolosmesmosconceptosqueas
pagasextraordinarias.

EditorialLaCapital



8%daspercepciónsanuaisqueconformenas12mensualidadeseas3pagasextraordinarias,
rateándosecosalariomensual.

Cope
A aboar antes do 28 de febreiro do ano seguinte ao devengo, corresponde aos servizos
prestadosdesdeo1dexaneiroao31dedecembroeconsistenoimportedunhamensualidade,
dosconceptosdesalariobaseeplusdeantigüidade.

FarodeVigo



Segundooestablecidonoartigo65daOrdenanzaLaboraldeTraballoenPrensa.

ElProgreso



A aboar no mes de febreiro, consistindo nun 8% sobre o salario ordinario, antigüidade,
nocturnidade,libredisposiciónetitulaciónpercibidopolotraballadornas12mensualidadesdo
anoanteriorepagasextrasdexulloedecembro.

RTVE
Coapagadomesdemarzo,enfuncióndograodeobxectivosalcanzadosnoano,cunhacontía
mínimaqueía,en2003,dos1.647,73aos2.198,41€,dependendodacategoría.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Aaboaro20defebreiro,equivalenteaun8%dosalariobrutoqueotraballadordevengarana
anualidadeanterior,excluídassapercepciónsnonsalariaiseoplusdepeche.


7.17.Plusdeantigüidade

20Minutos



2trieniose2quinquenioscomomáximo.Porcadatrienioouquinqueniovencidopolosanos
2007e2008,60€/mes.Parao2009,70€/mesportrienioouquinqueniovencido.

ABC





2009:Consistenteen2trieniosdo5%equinqueniossucesivosdo5%,tomandocomobasedo
cálculoo116,66%doSMI.Comezaránadevengarseapartirdoprimeirodomesseguinteaque
se cumpran. No caso de excedencia forzosa, computaranse os anos que se estivo de baixa
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como traballados, non contando se a excedencia é voluntaria. Aos 20, 30, 40 e 50 anos de
permanencianaempresa,establéceseunpremiodunhamensualidade.

2010: O plus de antigüidade do convenio anterior inclúese dentro do Complemento
RetribuciónConsolidada.

AGN





Abonaráselleatodoopersoal,doscuadrieniosequinqueniossucesivos,arazóndo5%cadaun,
calculado sobre o salario base. A empresa concede un premio de permanencia dunha
mensualidadeaotraballadorquecumprise20anosnaempresa,edoutraaoquecumprise30
anos.

As





2trieniosesucesivosquinqueniosdo5%sobreosalariobase.

EditorialLaCapital



5%sobreosalarioafectoacomplementosarazóndecatrotrieniosesucesivosquinquenios
atéunmáximode6.

EditorialCompostela 





2trieniosdo5%equinqueniossucesivosdo5%,calculadosobreosalariobasecorrespondente
acadacategoría,adevengarseapartirdoprimeirodíadomesseguinte.

Cope
2009: Un módulo de 71,99 euros brutos en cada unha das 16 pagas anuais por cada
quinqueniodeprestaciónnaempresaatéunmáximode6módulos,Paraostraballadoresque
percibirancantidadessuperioresporeseconceptoantesdaentradaenvigordoconveniode
1994,respectarásellesacontíaasignada.

2010: Un módulo de 76,23 euros brutos en cada unha das 16 pagas anuais por cada
quinqueniodeprestaciónnaempresaatéunmáximode6módulos,Paraostraballadoresque
percibirancantidadessuperioresporeseconceptoantesdaentradaenvigordoconveniode
1994,respectarásellesacontíaasignada.

CRTVG
5 bienios e posteriormente en quinquenios. Aboarase o 5% por cada bienio e o 8%por cada
quinquenio, calculado sobre o salario base que o traballador tivera no momento do seu
cumprimento.Aacumulacióndeincrementosnuncapoderásuperaro41%dosalariobase.
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Efe
Trienios por valor de entre 41,62 e 73,57€, dependendo do nivel salarial e mentres non se
alcance un acordo para que o complemento de antigüidade se calcule mediante unha
porcentaxedosalariodenivel.

FarodeVigo



Por importe dunha mensualidade, cada 10 anos, desde o momento en que se cumpran 20
anosdetraballonaempresa.

LaOpinióndeACoruña



Aumentosperiódicosporcadaquinquenio.Acontíadoprimeiroserádo3%dosalariobruto
mínimoanual.

ElPaís 
2trieniosesucesivosquinquenioscunhacontíado1,5dosalarioordinarioefixo,atéchegar
ao9%(26anosdeservizo).Apartirdeaí,devengará1díadedescansoocumprimentodecada
novoquinquenio.

PrensaDiaria 
Quedoueliminadono1ºconvenio.

ElProgreso



Dostrieniosao5%equinqueniossucesivosao5%,calculadossobreosalariobaseeanosde
servizonaempresa.Establéceseunpremiodunhamensualidadedesalariorealaos20anosde
permanenciacontinuadanaempresa,outraaos30eoutraaos40.

RTVE
Trienios sucesivos, cunha retribución de entre 110,31€ (para o nivel sete) e 146,87€ (para o
nivel 1) no primeiro trienio. O 12º trienio, só contemplado para o nivel 1, ten un plus de
1174,97€.Esteplusrealizaseen14pagas.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





2trieniosdo5%esucesivosquinqueniosdo5%,acalcularsobreosalariobasedacategoría.

UniónRadio



2009:Aumentosperiódicosde72,85€/mescadaquinquenio.Premiode1.420,51€aos25anos
ede2.759,91€aos40.

2010:Aumentosperiódicosde73,83€/mescadaquinquenio.Premiode1.434,72€aos25anos
ede2.787,51€aos40.
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LaVozdeGalicia



2trieniosecantosquinqueniossucesivoscorrespondan,aplicandoo0,58%porcadatrienioou
quinquenio ao salario convenio colectivo e sumando á cantidade restante 2,6€ por cada
módulodeantigüidade.Aacumulacióndeincrementosporantigüidadenonpoderá,enningún
casosupormáisdo10%aos5anos,do25%aos15,do40%aos20edo60%,comomáximo,
aos25oumáisanos.


7.18.Plusdetitulación

EditorialLaCapital



51,46eurosmensuais,aaboarsesóaoslicenciadosencienciasdainformaciónconcategoría
deredactortitulado.

EditorialCompostela 





Páctase a desaparición do complemento de titulación. Os traballadores que o viñan
desfrutandopercibiranobaixooepígrafedegratificacióndecomplementopersoal.

Prensanondiaria



49,06€/mesparaosredactores.

ElProgreso



80,03€paraoano2009.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





78,13€/mesno200978,75€/mesno2010.

LaVozdeGalicia



2.488,32€/ano.



7.19.Plusdelibredisposición

AGN





35% sobre o salario basepara aqueles traballadores que, previo pacto coa empresa, estea a
libredisposiciónparacubrirasnecesidadesdoservizoconcaráctereventual.

As





Compensatantosituacióndedispoñibilidadecomootempoinvertido.
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EditorialLaCapital



50%sobreosalarioafectoacomplementos,previoacordoentreotraballadoreaempresa.

EditorialCompostela 





35% do soldo base para subdirectores, redactoresxefe, xefes de sección e redactores que
prestenservizosenréximedelibredisposición.

Cope
2009:203,82€brutosencadaunhadas12pagasordinariasparaostraballadoresdeemisoras.

2010:216,17€brutosencadaunhadas12pagasordinariasparaostraballadoresdeemisoras.

CRTVG
7,5% do salario base mensual por cada semana sometida a dispoñibilidade. 30% do salario
basemensualparaquenesteasuxeitoadispoñibilidadedurantecatrosemanascontinuadas.

LocaliaVigo







Establéceseunhabolsadehorasdispoñíbeis,cunmáximode80horas/ano.Aesteefecto,os
traballadorespercibiránunplusde94,37€/mesno2007,actualizándoseenIPCreal2007máis
unpara2008eIPCreal2008máisunpara2009.

Prensanondiaria



Entre32,32e81,48€/mes,dependendodacategoría.

ElProgreso



35%sobreosalariobase.

RTVE
Entreo22eo30%dabasesalarial.

TeleLugo



55,78€/mes.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Apactarentreaempresaeotraballador.

UniónRadio



2009:187,05€/mes.
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2010:188,92€/mes.

LaVozdeGalicia



Entre1.686,88e3.956€/ano,segundooniveleacategoría.


7.20.Complementodeflexibilidade

20Minutos



Compensarase con 20€/día en 2009 aos traballadores que realicen traballo nunha quenda
distintaápreviamenteprogramada,semprequenonmediaraunpreavisomínimode15días.

ABC





2009:Ostraballadoresque,previoacordocoaDirección,esteanadisposicióndaempresapara
modificar a súa quenda de traballo, recibirán un plus cunha contía mensual de 176,20€,
incrementadonamesmaporcentaxequeoplusdeconvenio.

2010:Nonserecolle.

As





Nonpoderásersuperiorao33%dasretribuciónsbrutasanuaisdotraballador.

CompostelaVisión



Incorpórase o complemento de dispoñibilidade horaria, que variará de acordo co grupo
profesionalaoquepertenzaapersoatraballadora.

CRTVG
6,25%dosalariobasemensualporcadasemanasometidaaflexibilidade.25%dosalariobase
mensualparaquenesteasuxeitoaflexibilidadedurantecatrosemanascontinuadas.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Entre 37,45 e 889,90€/mes no 2009 e entre 37,75 e 897,02€/mes no 2010, dependendo da
categoría.

UniónRadio



2009:187,05€/mes.

2010:188,92€/mes.
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7.21.Plusdenocturnidade

20Minutos



O persoal que realice xornada habitual e ordinaria entre as 22:00 e as 06:00, recibirá unha
compensaciónde4€/horatraballadaen2009.

ABC





2009: 25% da cantidade estabelecida para a categoría na táboa de salarios, para aqueles
traballadorescuxaxornadalaboralesteacomprendidaentreas22:00eas6:00.Seotraballo
realizado nesa xornada é superior a unha hora, abonarase exclusivamente sobre as horas
traballadas, non tendo dereito ao plus se oo traballado é menos dunha hora. Incrementa
taménaspagasextraordinarias.

2010: As horas traballadas entre as 22:00 e as 6:00 terán un incremento do 25% sobre o
SalarioBasefixadonatáboa.Ostraballadoresqueviñanpercibindoditoconceptonaspagas
extraordinariasmanteránaquelacondición,máisbeneficiosa.

AGN





25%sobreosalariobase.

As





10%dosalariobaseparaaspersoasquerealicennonmenosde3horasentreas22:00eas
6.00.Aspersoasquevoluntariamenterenuncianápercepcióndeditoimportepoderángozar
dunhareducióndexornadade15minutosporcada1,5horasnocturnas.

EditorialLaCapital



25% sobre o valor hora/salario base afecto a complementos, computable para as pagas
extraordinarias,debeneficios,vacaciónsepermisosretribuídos.

EditorialCompostela 





25%dosalariobasecorrespondenteaxornadacompletacandoaomenos4horasdamesma
seefectúenentreas22:00eas6:00.Paraosinferioresaestaduraciónéretribuídoáprorrata
dosalariobasediario.

Cope
25%sobreovalordahoraordinariadotraballadorparaotraballorealizadoentreas22:00eas
6:00.
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CRTVG
25% do salario base sobre as horas realizadas entre as 22:00 e as 7:00. Se durante un mes
completoserealizaunhorarioquecomprendaentodoouenpartehorasnocturnas,35%do
salario base por cada hora realizada. Se durante un mes se realiza unha xornada que
comprendamáisdo50%dashorasenperíodonocturno,35%datotalidadedaxornada.

Efe
Ashorascomprendidasentreas22:00ea1:00retribuiransecunincrementodo12,3%sobreo
valordahoracorrespondenteaosalariodeniveldotraballador;ascomprendidasentrea1:00
eas7:00retribuiransecunincrementodo16,8%.

FarodeVigo



20%dosalarioordinarioparaostraballadoresquedemodocontinuoouperiódicoprestenos
seus servizos entre as 22 e as 6 horas. Percibirase na vacación anual regramentaria pola
mesmacantidadequeaacreditadanoanteriormesdeactividade.

LocaliaVigo







35%derecargosobreahoraordinariaparaashorasrealizadasentreas23:00eas7:00.

ElPaís 
Parao2008,486,30€/mesparaaquelestraballadoresquetiveranasignadaaxornadalaboral
durante tres hora ou mais entre as 22:00 e as 6:00; 243,15€/mes para os que a xornada
asignada comprendera máis de 2 horas nese período, pero menos de 3; 81,05€/mes se a
xornadacomprende1horaoumáisneseperíodoperomenosde2.

PrensaDiaria 
Incrementodo22%sobreosalariomínimodegrupoparaotraballorealizadoentreas22:00e
as6:00.

ElProgreso



25%sobreosalariobase.

RTVE
25%dosalariobaseparaashorastraballadasentreas22:00eas7:00.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





Entre37,22e150,93€/mesno2009eentre37,52e152,14€/mesno2010paraopersoalque
realicetraballosentreas22:00eas6:00,dependendodacategoría.
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LaVozdeGalicia



Entre1.200e3.009,44€/ano,dependendodacategoríaeonivel.

VozAudiovisual
1,5€/hora de traballo realizada entre as 22:00 e as 6:00. Cando por motivos de produción
esteandesprazadosfóradocentrodetraballo,todosostraballadoresterándereitoarecibir
unplusdepernoctade8€.


7.22.Plusdexornadapartida

EditorialLaCapital



1,2€/díaefectivodetraballo.

Efe
252,76€.




Prensanondiaria



8,20€/díaenfuncióndeaxudadecomida.


7.23.Plusderúa

EditorialCompostela 





43eurosmensuaispordesenvolveraomenosametadedaxornadanasdenominadastarefas
derúa,rateándosenaproporcióncorrespondenteparaaquelascuxaduraciónsexainferior.

ElProgreso



120,02€/mesno2009.

LaVozdeGalicia



2.049,12€/ano.


7.24.Plusporhorasextraordinarias

20Minutos



Se por razóns excepcionais, o exceso de xornada non puidera compensarse dentro do ano
natural,abonaranseashorastraballadasporribadamesmanaúltimanóminadoanoao1,25
dovalordahoraordinaria,calculadatomandocomobaseosalariobasedoconvenio.
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ABC





2009:Todosostraballadoressecomprometenaaceptarerealizarcantashorasextraordinarias
sexan imprescindibles para a confección das publicacións diarias. En todo caso, deberán
reducirseaomínimoashorasextraordinarias.Deacordococonveniode1980,ascantidades
percibidas en concepto de “Diferenza a absorber” ou “Diferenza a absorber 8ª hora”, como
consecuencia das accións para acomodar as xornadas por encima da legal de 6 horas ate a
máximade42horassemanais,seguiránabsorbéndosearazóndo20%dosaumentossalariais
atéatotalabsorción.

2010:Otraballoserárealizadodeformaxeralnaxornadalaboral,reducíndoseaomáximoas
horas extraordinarias. Neste tema, as partes remítense ao estabelecido no artigo 35 do
EstatutodosTraballadores.

AGN





Poderase pactar entre empresa e traballadores a retribución económica ou con descanso.
RexerasesegundooEstatutodosTraballadores.

Cope
Seráncompensadaspreferentementeconlibranzas.Nestecaso,totraballadorterádereitoa
descansar as horas extraordinarias realizadas cun recargo económico dun 25% do valor da
hora ordinaria. Dito descanso realizarase acumulando todas as horas extraordinarias
pendentes, sexa coas vacacións anuais ou non, sempre que as necesidades do servizo o
permitan.

CRTVG
De 14,95 a 25,08€ as horas extra diúrnas e de 17,08 a 28,67€ as nocturnas, en función da
categoríaprofesional.
Efe
As horas extraordinarias até 2 diarias, realizadas por razóns de continuidade do servizo
compensaransecontemposequivalentesdedescansoretribuídodentrodomesseguinteásúa
realización.Sesuperarenestelímite,compensaransecoaboamentodunhacontíaequivalente
ao valor da hora ordinaria incrementado nun 50% ou, a decisión do traballador e se as
necesidades do servizo o permiten, con tempo de descanso retribuído equivalente aos
criteriosdeaboamento.

FarodeVigo



Segundo a Orde do 1º de marzo de 1983 sobre cotización adicional á Seguranza Social por
horasextraordinarias.
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Ferrolvisión



45€ diarios, independentemente das horas traballadas e co límite máximo de 5 horas/día.
Poderáncompensarsetaméncondíaemediodedescanso.

LocaliaCoruña 





Incremento do 50% do valor da hora ordinaria. O traballador poderá optar entre cobrar as
horas extraordinarias ou compensalas con descansos de 1 hora e 15 minutos por hora
traballada.

LocaliaVigo







Equivalente ao prezo da hora ordinaria que corresponda á categoría do traballador. O
abonamento, se se acorda así entre as partes, poderá ser compensado cunha hora de
descansoporcadahoraextraordinaria.

ElPaís 
Sóseestabeleceoaboamentoparaostécnicos,nonparaopersoalderedacción.

PrensaDiaria 
Entre8,15e20,08€/horano2009,dependendodacategoría.

Prensanondiaria



2009:Entre9,72e20,68€/hora,dependendodacategoría.Poderáncompensarsecuntempo
de descanso de 1,25 horas/hora extra traballada, previo acordo entre o traballador e a
Empresa.

2010:Entre10,01e21,30€/hora,dependendodacategoría.Poderáncompensarsecuntempo
de descanso de 1,25 horas/hora extra traballada, previo acordo entre o traballador e a
Empresa.

ElProgreso



75%sobreosalarioquecorrespondaacadahoraordinaria,calculadosegundoaformaCálculo
hora ordinaria = Soldo anual total (soldo base anual + antigüidade anual + pagas
extraordinarias+plusconvenioanual+seéocaso,plusnocturnidadeanual)divididoentreo
númerodehorastraballadas.

RTVE
Retribución variábel segundo a categoría e se son diúrnas (13,13€/hora para o nivel 7,
18,45€/horaparaonivel1no2003)onocturnas(15€/horaparaonivel7;21,06€/horaparao
nivel1no2003).
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TeleLugo



Compensaranse preferibelmente en descanso, segundo o que estea establecido na empresa
ousepoidapactarnoseuseo.

UniónRadio



75% de incremento sobre a hora normal de traballo ou compensación con períodos de
descansoequivalentenoscatromesesseguintes.

LaVozdeGalicia



Aboaranse tomando como base a sexta parte do salario ordinario diario coa exclusión das
pagasextraordinarias,ecunincrementodo75%asrealizadasendíaslaborábeisedun150%as
realizadasendíasfestivos.

VozAudiovisual
Ashorasextrasaboaransedeacordocoaseguinteformula:VHE=[SBA/1800]*1,50,ondeVHE
é o valor da hora extra e SBA o salario bruto anual. As horas extras feitas nos domingos e
festivosaplicaráselleafórmulasobreobrutodiariodofestivo:VHEfestivo=[SBDíafestivo/8]
*1,50.


7.25.Plusfestivos

20Minutos



60€/domingoefectivamentetraballadoen2009.Nonteráesteplusopersoalcontratadopara
aquendadefindesemana,querecibirá60€/findesemanatraballado.

ABC





2009:Osfestivosseránretribuídoscomosesetratasedetraballoenhorasextraordinarias.No
supostodecompensárensecondescanso,compensarasecon2días.

2010: Cando corresponda traballar en festivos, o traballo compensarase con 1,5 días de
descanso.Nossupostosnoqueodíadedescansosemanalcoincidacunfestivo,otraballador
terádereitoaundíadedescanso,afixarentreotraballadoreaempresa.

AGN





1,5 días de descanso/festivo traballado. Ao persoal a quen corresponda traballar nas festas
oficiais,aempresapoderáelixirentreestacompensaciónouaretribucióneconómica.10.000
pesetas/domingotraballado[60,10€/domingotraballado].

As





2009:
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2010:96€/mesparaopersoalquetraballepolomenos2díasaomesenfindesemana

EditorialLaCapital



Consideraranse como abonábeis e non recuperábeis. A empresa poderá escoller entre
compensareconomicamenteopersoalquellecorrespondatraballarenfestivosousubstituír
estacompensaciónporunhadetempoportempo.

CompostelaVisión



1,5díaslibres/festivotraballado.

EditorialCompostela 





Compensaraseotraballonosfestivoscon21díasdevacaciónsouaparteproporcionalsenon
traballasentodasasfestividades.

Cope
O traballador que realice xornada laboral en domingos e festivos percibirá unha cantidade
equivalenteao30%dosalariodiariopersoal,senprexuízododescansocorrespondente.

Efe
Entre50,80e89,59€porcadadomingotraballado,dependendodonivelsalarialedonúmero
de horas da xornada. Os festivos retribuiranse entre 48,67 e 92,28 horas, de acordo aos
mesmoscriterios.Seotraballadorprestaservizoaxornadacompletaduranteafindesemana,
percibiráuncomplementodeentre53,73e101,89€,dependendodonivelsalarialedashoras
traballadas.

FarodeVigo



Ascantidadescobradasporcomplementofuncionaldominicalincreméntansenun1%durante
o2009enun1.45%duranteo2010.
Ferrolvisión



45€/festivotraballadooudíaemediodedescanso.

LocaliaCoruña 





60€ ou 1,5 días de descanso por festivo traballado. Os días 25 de decembro e 1 de xaneiro
seránconsideradosfestivosespeciaisecompensadosarazónde120€/día.

LocaliaVigo







Compensadoscondescansooueconomicamenteaoratiode1,5.Osdías25dedecembroe1
dexaneiroseráncompensadoscon2díaslibrespordíatraballado.
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LaOpinióndeACoruña



Entre 46,13 e 64,25€ por cada día de traballo dominical, segundo a categoría e sempre que
nonsecompensasecondescanso.

ElPaís 
189€/domingo traballado. Ao persoal ao que lle corresponda traballar nas festas oficiais
poderá aumentárselle o período de vacacións anuais regramentarias ou desfrutar dos días
traballadosnoutrasdatasdoanonaproporciónde2díasporfestivotraballado.

PrensaDiaria 
Entre35,33e78,24€/domingotraballadono2009,dependendodacategoría.

ElProgreso



Incremento do 50% segundo o módulo: Salario mensual (Salario base, antigüidade,
nocturnidadeeplusdeconvenio)*12=x+50%

RTVE
Retribución variábel segundo a categoría, oscilando desde os 17,99€/hora para o nivel 7 aos
25,30€/horaparaonivel1.Otraballoensábado,domingooufestivoquenonsexaincluídona
libre dispoñibilidade poderá ser tamén compensado con outro día de descanso en xornada
laborábel.

TeleLugo



Poden compensarse economicamente ou ser aumentados no período de vacacións a raíz de
1,5díasporfestivotraballado,adecisióndaempresa.

UniónRadio



2009: 119,28€/día ou descanso adicional de entre 1 e 5 días, dependendo do número de
festivos traballados. A prestación de servizos con carácter permanente en fin de semana
recibiráunplusadicionalde2.334,55€/ano.

2010: 120,47€/día ou descanso adicional de entre 1 e 5 días, dependendo do número de
festivos traballados. A prestación de servizos con carácter permanente en fin de semana
recibiráunplusadicionalde2.357,95€/ano.

LaVozdeGalicia



144,5% do calor dun día laborábel por cada domingo traballado para os traballadores
ingresados con posterioridade a 1986. Para os anteriores, mantense como condición máis
beneficiosaopasadoplusdominical.
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VozAudiovisual
1,5díadedescansopordíafestivotraballado,coaopciónquesepoderásolicitarquededito
díasexacompensadoeconomicamentecunharetribuciónde98euros.Osdías24(polanoite),
25e31(polanoite)dedecembroe1dexaneiroseránconsideradosfestivosespeciaise
compensadoscon120euros.Ostraballadoresquedesenvolvanasúaxornadaendomingo
percibiránunharetribuciónde98euros,oquenonanulaodereitoaodescansosemanal
compensatoriode1,5días.


7.26.Plustransporte

20Minutos



660€/ano para desprazamento ao centro de traballo en 2009, en 11 mensualidades. Non
recibiráoplusopersoalquerecibaunabonotransporteoucompensaciónequivalente.

EditorialLaCapital



650,82 €/ano para o persoal que preste os servizos no centro de traballo de Pocomaco. O
persoal de peche e manipulación non percibirá esta compensación debido a que a empresa
efectúaotransporteáhoradeentradaesaída.

Cope
3,66€/díatraballadoparaostraballadoresdeemisorassituadasennúcleosurbanosdemáisde
400.000habitantescuxaquendacomeceoacabeentreas0:00eas06:30.Entreun15%eun
25% do seu soldo base para o persoal trasladado forzosamente a prestar a súa función
diariamenteeninstalaciónsenclavadasamáisde3kmsdocascourbanodapoboaciónonde
estean situadas as instalacións da empresa, sempre que non se facilite vivenda nas ditas
instalacións.

CRTVG
30,5€/mes.

FarodeVigo



No2009,3,83e1,89€pordíadeasistenciaaotraballoetransporte.No2010,3,89e1,92€.

LocaliaVigo







880€en11mensualidadesno2009.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





71,97€/mesno2009;72,55€/mesno2010.
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ElPaís 
Aempresaaseguraráotrasladodostraballadoresenhorarionocturnoaocentrodetraballo.

PrensaDiaria 
As empresas proverán un medio de transporte a aqueles traballadores que deban realizar
calqueratipodedesprazamentobaixoaexpresaindicacióndasempresas.

Prensanondiaria



2009:56,40€/mes.

2010:59,20€/mes.

RadioVigo



990€/ano,aaboarduranteosmesesdetraballoefectivo.

RTVE
No caso de que RTVE non facilite os medios de transporte para o desprazamento ás
instalacións situadas fora do casco urbano, aboará, en concepto de transporte, a cantidade
acordadapolaDireccióneaRepresentacióndosTraballadores(71,20€).

UniónRadio



2009:6,73€/díaparaosempregadosadscritosaemisorascuxaquendadetraballocomeceou
finaliceentreas0:00eas6:00.

2010:6,80€/díaparaosempregadosadscritosaemisorascuxaquendadetraballocomeceou
finaliceentreas0:00eas6:00.
LaVozdeGalicia



12,02€/mes.



7.27.Pluscasamento

20Minutos



300€ en 2009 por contraer matrimonio civil ou relixioso ou inscrición como parella de feito.

EditorialCompostela 





325€.

Cope
153,26€.
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Prensanondiaria



2009:239€.

2010:251€.

ElProgreso



183,31€

UniónRadio



2009:293,21€.

2010:293,21€.

LaVozdeGalicia



350€.
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7.28.Premioánatalidade

20Minutos



400€/fillonacidoen2009.

EditorialCompostela 





225€/fillo.

Cope
130€ polo primeiro fillo, e unha cantidade incrementada en 50€ por cada un dos fillos
seguintes.

Efe
216,51€/fillo.

LaOpinióndeACoruña



150€/fillo. No caso de que o pai e a nai traballasen os dous na empresa, só un deles terá
dereitoaaxuda.

Prensanondiaria



2009:319€/fillo.

2010:335€/fillo.

ElProgreso



183,31€.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





600€/fillo.

UniónRadio



2009:293,21€/fillo.

2010:293,21€/fillo.

LaVozdeGalicia



500€/fillo.
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7.29.Complementoporenfermidadeouaccidente

20Minutos



Nocasodeincapacidadetemporal,atéo100%dosalarioordinariomensual.

ABC





2009:Nosprimeiros20díasqueesteaenfermoporprimeiraveznunanonatural,otraballador
percibir¡áo 100%doseusalarioreal.Nassucesivasbaixas,percibirános20primeirosdíasa
diferenza entre o 85% do seu salario real e a prestación económica que por Incapacidade
temporal cubre a Seguranza Social. A partir do vixésimo día, recibirá a diferenza que exista
entre o seu salario real e a prestación económica que por Incapacidade temporal cubre a
SeguridadeSocial.Opersoalaccidentadorecibiráadiferenzaentreaprestacióndacompañía
aseguradora e o importe do salario base, máis quinquenios, máis pluses de convenio, máis
nocturnidadeeopromedioquellecorrespondaporcambiodescansodomingo.

2010: No caso de baixa por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, até
100% da base de cotización do traballador. No suposto de enfermidade grave ou
hospitalización prolongada, até 100% do salario real, previo informe do Servizo Médico de
Empresa ou do Servizo Público de Saúde. En situación de baixa por incapacidade temporal
derivadadeaccidentedetraballo,até100%dosalarioreal,excluíndoaretribuciónporfestivos
recoñecidadentrodocomplemento“adpersonam”.

AGN





Nocasodeincapacidadetemporalporcausadunaccidentelaboral,100%daretribución.No
casodeenfermidadecomún,100%dosalarioapartirdovixésimodíadesdeoiniciodabaixa.

As





Diferenza entre a prestación pública por dito concepto e o 100% do salario base e
complementospersoais.

EditorialLaCapital



A diferenza entre as remuneracións líquidas que perciba en activo e a prestación que lle
corresponde da Seguranza Social durante o período que dure a incapacidade, aboándoselle
todososaumentoscomoseestiveraenactivo.

CompostelaVisión



Até o 100% da retribución do traballador, incluída a antigüidade e mais as pagas
extraordinarias e complementos segundo o salario medio dos tres meses anteriores á baixa
porincapacidadetemporal.
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EditorialCompostela 





Até o 100% do salario mensual fixo, restada a prestación da Seguranza Social pola
incapacidadelaboraltemporal.

Cope
100%dosemolumentosdecarácterfixo,senprexuízodosbeneficiosquellecorrespondanao
traballadordaSeguridadeSocial,mentresaempresateñaaobrigademanterdadodealtaao
traballadornesta.

CRTVG
Até 100% da retribución, incluído o complemento persoal de capacitación e permanencia
laboraleaspagasextraordinariasecomplementoscorrespondentessegundoosalariomedio
dostresmesesanterioresádatadabaixa.

Efe
AdiferenzaentreapercepciónporditoconceptodaSeguridadeSocialeo100%dosalario.

FarodeVigo



A diferenza entre as remuneración líquidas que percibe ben activo e as percepcións que lle
correspondendaSeguridadeSocial.

Ferrolvisión



AdiferenzaentreosubsidiodaSeguridadeSocialeo100%doseusalarioreal.

LocaliaCoruña 





ComplementoaosubsidiodaSeguridadeSocialatécompletaroseusalarioreal.

LocaliaVigo







ComplementocorrespondenteáSeguridadeSocialeEntidadeXestoraquesupoñao100%da
mediadabasedecotizaciónnos3mesesanterioresábaixa.

LaOpinióndeACoruña



100%dosalarioreal.

ElPaís 
Diferenza entre a prestación da Seguridade Social por dito concepto e o 100% do salario
ordinarioefixo.
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PrensaDiaria 
100% do salario mínimo do grupo e o complemento persoal de convenio. Se por norma de
rangosuperiorsemodificaraacontíadasprestaciónsdaAdministraciónPública,saempresas
poderándiminuírnamesmaporcentaxeasprestación.

Prensanondiaria



Diferenzaentreoquepercibaentalsituacióneo100%dosalarioconvenio.

ElProgreso



Diferenza entre a prestación da Seguridade Social por dito concepto e o 100% do salario
mensualfixoecontinuo.

RadioVigo



100%dosalariobaseecomplementospersoais,resarcíndoseaempresacoapartequeaboea
SeguranzaSocial.

RTVE
Diferenza entre a prestación da Seguridade Social e o 100% da retribución por xornada
ordinaria,incluídaantigüidadeepagasextraordinarias.

TeleLugo



DiferenzaentreaprestacióndavSocialouEntidadeXestoraporditoconceptoeo100% da
retribuciónnetadotraballador.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





DiferenzaentreaprestaciónporditoconceptodaSeguridadeSocialeo100%dosalariobruto
mensualordinario.

LaVozdeGalicia



ComplementoaosubsidiodaSeguridadeSocialatéacadarosalariofixolíquidoreal.

VozAudiovisual
ComplementoaosubsidiodaSeguridadeSocialatécompletarosalarioreal.

339

7.30.Axudaparaocoidadodavisión

20Minutos



Axuda de 100€ en 2009 para reposición de lentes, lentillas ou intervención de cirurxía
refractaria, a abonar unha única vez durante a vixencia do convenio previa presentación de
factura.

FarodeVigo



50%docustodecristaisoulentesdecontacto,atéunimportemáximode121,40€no2009e
123,16€no2010.

LocaliaCoruña 





Revisión ocular no centro médico sinalado pola empresa para o persoal que traballe en
xornadanocturnaoupostosquerequiranaatencióndeaparatosdotadosdepantalla.

ElPaís 
Todasas`persoasquetraballenenvideoterminaispasaránunharevisiónoftalmolóxicaanual.

Prensanondiaria



Ostraballadoresenpostosconterminaisdeordenadores,pantallasdegravaciónoupantallas
devídeopasaránunharevisiónmédicaconcibidaparaopostoquedesempeñan.

ElProgreso



Até75€anuais.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





300€/anoparareposicióndelentes,lentillasouintervencióndecirurxíarefractaria.

LaVozdeGalicia



Revisión ocular no centro médico sinalado pola empresa para o persoal que traballe en
xornadanocturnaoupostosquerequiranaatencióndeaparatosdotadosdepantalla.
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7.31.Axudaminusvalía

ABC





Os costos de ensino e adaptación dos fillos con discapacidade psíquica serán atendidos pola
empresa unha vez deducidas as asignacións de organismos oficiais, mutualidades, etc., e
previaxustificacióneaprobación.

RTVE
Fondo de Acción Social constituído polo 0,76% da conta de gastos 6.400 de retribucións
básicas dos presupostos consolidados de RTVE para cada exercicio. Entre as actividades a
financiarporestefondoestánaxudasparapersoascondiscapacidadepsíquicaoufísica.

LaVozdeGalicia



601€/ano para os familiares do traballador que convivan con el e ás súas expensas con
capacidadementaloufísicadiminuída.



7.32.Axudaestudos

ABC





15.000€ anuais para iniciar, ampliar ou perfeccionar estudios relacionados coa actividade da
empresa. No caso de non consumirse a totalidade dos fondos, as contías remanentes
incrementaránassucesivas,atéunlímitede45.000€.Semprequenonsesupereditacontía,a
empresa concederá o 50% das matrículas estabelecidas para os estudos a realizar en
Universidades,Institutos ouCentrosdeFormación Profesional.Seoalumno aprobatodasas
materias nas que se matriculou, en xuño ou setembro, a empresa concederalle o 100% das
matrículas das cadeiras que vaia a realizar o seguinte ano. Ao rematar os estudos, e se
aprobouanoporano,reintegraráselleo50%correspondentedoprimeiroano.Estaaxudaserá
aplicábel ao persoal fixo contratado a tempo completo ou parcial, sendo proporcional á
xornadaquerealicen.

As





Establécese a posibilidade de concesión de bolsas para premiar os comportamentos
excepcionaisounotoriosnodesempeñodotraballo.








Cope
110,34€brutos/anoporcadafillodesdeosdousanosdeidadenagarderíaoucursandoensino
obrigatorio,formaciónprofesionaloubachalerato
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CRTVG
Bolsa total de 24.000€, destinada aos traballadores con máis de seis meses de contrato con
fillos cursando estudos regrados. Se o fillo ten recoñecida algunha discapacidade física,
psíquicaousensorial,computarácomodous,percibindoodobre.

Efe
A empresa vai estabelecer un fondo de 3.005,06€/ano con destino a axudas culturais e
deportivasparatodosostraballadores.

ElPaís 
62,42€/persoaanuaisparaactividadeseducativas,culturais,recreativasedeportivas.

RTVE
FondodeAcciónSocialconstituídopolo0,76%dacontadegastos6400deretribuciónsbásicas
dospresupostosconsolidadosdeRTVEparacadaexercicio.Entreasactividadesafinanciarpor
este fondo están bolsas de estudos para os traballadores e axudas ao estudo para fillos dos
traballadores.

UniónRadio



30.652€/ano para todo o persoal en concepto de bolsas de estudo, a destinar
preferentemente a quen realice estudos de interese para o perfeccionamento da súa
actividadeprofesional.





7.33.Complementodepantalla

CRTVG
20%noscasosnoqueaapariciónenpantallasexahabitualnunprogramadiario,apercibiren
11 pagas. 5% se se producen con periodicidade dunha vez á semana. Non darán dereito ao
complementoasapariciónsocasionais.
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7.34.Complementoderesponsabilidade

As





Variábelenfuncióndaáreaderesponsabilidade,importanciadoservizo,etc.

Cope
Decantidadevariábelenfuncióndaáreaderesponsabilidade,importanciadoservizo,etc.

CRTVG
Porcentaxedosalariobasedeentreo15%eo70%,enfuncióndaresponsabilidade.

RTVE
Entre 195,77 e 1.044,20€ en 2003, repartidas en 14 pagas, por mando orgánico autorizado
polocorrespondentenomeamento,dependendodocargo.Entre132,12e1.134,52€en2003,
repartidas en 14 pagas, por responsabilidade de complexidade cualificada que exceda a
exixíbelnacategoríaprofesional,dependendodacategoríaedoniveldaresponsabilidade.

UnidadEditorialInformaciónDeportiva





20%dosconceptossalariaisbrutosdunredactorparaquenocupeopostodeRedactorXefe;
10%paraoXefedeSeccióne5%paraocoordinador.

UniónRadio



Decantidadevariábelenfuncióndaáreaderesponsabilidade,importanciadoservizo,etc.



7.35.Complementodecondución

CRTVG
25% do salario base do nivel nove a percibir en 11 pagas. Os traballadores que realicen
conduciónaté40%daxornadaaboaráselleso50%dovalormensualdocomplemento.

LaVozdeGalicia



398,06€.
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7.36.Complementodeinstalaciónsespeciais

RTVE
ParaopersoaldestinadonocentrodaCoruña,10%dosalariobase.



7.37.Complementodeexclusividade

ABC





2009: 28,58% da cantidade estabelecida para a categoría nas táboas salariais, incluíndose os
plusesdeantigüidadeenocturnidade.

2010:Incluídonocomplemento“adpersonam”,atéquesepacteasúaextinciónporacordo
expreso co interesado, como consecuencia da desaparición da causa pola que se recoñeceu
ditoconcepto.

As





Variábelenfuncióndopostodotraballoedasnecesidadesdoservizo.

UniónRadio



Variábelenfuncióndopostodetraballoeasnecesidadesdoservizo.



7.38.Complementoporprograma

UniónRadio



Enfuncióndoprogramaeapactarcointeresado.


344

8. BIBLIOGRAFÍA E FONTES CONSULTADAS

8.Bibliografíaefontesconsultadas

Beam,R.A.,Weaver,D.H.eBrownlee,B.J.(2009):“ChangesinProfessionalismofUS
JournalistsintheTurbulentTwentyfirstCentury”.Journalism&MassCommunication
Quarterly,86,2,227298.
Calvo,J.(dir.)(2008):LaSituaciónSociolaboraldelosProfesionalesdelaComunicación
enAndalucía.Sevilla:ConsejoAndaluzdeRelacionesLaborales.
Calvo, L. (2005): “El Informe sobre la Situación Laboral y Profesional del Periodista
DigitalenCataluña”.Mediatika,11,171183.
Canel, MªJ.; Rodríguez Andrés, R.; e Sánchez Aranda, J.J.: Periodistas al descubierto.
Hombresymujeresenlosmediosdecomunicación.Madrid.CIS_SigloXXI,2000.
Cantalapiedra, M. J., Coca, C. e Bezunartea, O. (2000): “La situación profesional y
laboraldelosperiodistasvascos”.Zer:RevistadeEstudiosdeComunicación,9.Bilbao:
FacultaddeCienciasSocialesydelaComunicaciónUPV.
ColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia(2009):Estudiosobreasituacióndosedas
xornalistas

en

Galicia.

Dispoñible

en

http://www.xornalistas.com/mediateca/publicacions/1248265191INFORME_XULLO09.
pdf
De Mateo, R. (2009): “De la miseria del periodismo a la Torre de Babel de la
información”.ActasdelICongresoInternacionalLatinadeComunicaciónSocial,2009.
UniversidaddeLaLaguna:LaLaguna(Tenerife).
DelMoral,J.A.(2005):“Elperiodistadigitalvasco”.Mediatika,11,199209.
Farias,P.(dir.)etal.(2006):InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2006.Madrid:
AsociacióndelaPrensadeMadrid.
Farias,P.(dir.)etal.(2007):InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2007.Madrid:
AsociacióndelaPrensadeMadrid.
Farias,P.(dir.)etal.(2008):InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2008.Madrid:
AsociacióndelaPrensadeMadrid.
Farias,P.(dir.)etal.(2009):InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2009.Madrid:
AsociacióndelaPrensadeMadrid.
Farias,P.(dir.)etal.(2010):InformeAnualdelaProfesiónPeriodística2010.Madrid:
AsociacióndelaPrensadeMadrid.
Farias, P. e Roses, S. (2009): “La crisis acelera el cambio del modelo informativo”.
EstudiosdelMensajePeriodístico,15,1532.
Fernández Areal, M. (2010): “Una profesión titulada ‘Periodismo’”. Revista Latina de
ComunicaciónSocial,65.Disponibleonline.

346

GarcíadeCortázar,M.;GarcíadeLeón,MªA.(Coord.):Profesionalesdelperiodismo.
Hombresymujeresenlosmediosdecomunciación.Madrid:CISSigloXXI,2000.
González,M.E.ePaniagua,F.J.(2008):“Lasasociacionesdelaprensaespañolas,un
modelo de organización profesional consolidado”. Revista Latina de Comunicación
Social,63,435444.Disponibleonline.
Herrera, S. e Maciá, C. (2009): “¿Cómo hemos llegado a esto?” La percepción de los
periodistas madrileños respecto a los problemas que más aquejan a la profesión”.
ActasdelICongresoInternacionalLatinadeComunicaciónSocial,2009.Universidadde
LaLaguna:LaLaguna(Tenerife).
Labio, A. (2002): “La profesión periodística ante los intereses de la estructura
informativa. Una aproximación al tema”. Revista Latina de Comunicación Social, 46.
Disponibleonline.
Larrañaga,J.(2009):“Lacrisisdelmodeloeconómicodelaindustriadelosperiódicos”.
EstudiosdelMensajePeriodístico,15,6180.
López,X.eTúñez,M.(2000):Condiciónslaboraiseactitudesprofesionaisnosmedios
de comunicación. Ponencia de comunicación. Santiago de Compostela: Consello da
CulturaGalega.
Martín, R. M. e Amurrio, M. (2007): “Periodistas del medio audiovisual: formación y
situaciónlaboral”.EnPeñafiel,C.(coord.).Transformacionesdelaradioylatelevisión
enEuropa,119213.Bilbao:UniversidaddelPaísVasco,ServiciodePublicaciones.
Roses, S. (2009): “¿Crisis de confianza en los medios?”. Actas del I Congreso
Internacional Latina de Comunicación Social, 2009. Universidad de La Laguna: La
Laguna(Tenerife).
Roses, S. (2011). “Estructura salarial de los periodistas en España durante la crisis”.
RevistaLatinadeComunicaciónSocial,66,178209.UniversidaddeLaguna:LaLaguna
(Tenerife).
Suárez, J. C., Romero, L. R. e Almansa, A. (2009): “El periodista en el espejo. La
profesiónanalizadaporperiodistasandaluces”.Ámbitos,18,157175.
Tamarit,A.(2006):Periodistaslocales.Madrid:Fragua.
Túñez, M. (1996): Da teoría á práctica. Perfil do xornalista galego. Santiago de
Compostela:EdiciónsLea.
Túñez, M. (Dir.) (2002): A Situación Laboral dos Xornalistas Galegos. Santiago de
Compostela:ColexioProfesionaldeXornalistasdeGalicia.
Weaver, D. H. (2009): “US Journalism in the 21st CenturyWhat future?” Journalism:
Theory,PracticeandCriticism,10,3,396397.

347

